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INFORMACJE OGÓLNE 

Europejskie logo HR dla kolejnych polskich instytucji 
Uniwersytet Gdański, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki i Instytut 
Psychologii PAN to kolejne instytucje z Polski, które otrzymały logo Human 
Resources Excellence in Research.  
To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w 
ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na 
zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Logo otrzymują 
europejskie instytucje, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosują 
zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych. 
Więcej informacji 
  
Uczestnictwo Polski w programie Horyzont 2020 – raport po 200 
konkursach 
Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 
Badawczych UE przygotował kolejne wydanie statystyk uczestnictwa w 
Programie Ramowym HORYZONT 2020. Raport zawiera statystyki dla 200 
konkursów Programu Ramowego HORYZONT 2020, przeprowadzonych przez 
Komisję Europejską (KE) od 13 grudnia 2013 roku i obejmuje złożone i 
ocenione wnioski (przed 30 maja 2015 r.) oraz projekty, dla których umowy o 
dofinansowanie (Grant Agreement) zostały zawarte przed 26 lutego 2016 r. 
Opracowanie zostało rozszerzone o porównanie i analizę danych 
statystycznych Polski i Holandii, a także przedstawiono podstawowe dane 
statystyczne dotyczące Krajów Grupy Wyszehradzkiej. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

  

mailto:programyeuropejskie@ug.edu.pl
http://www.kpk.gov.pl/?p=30375
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/04/Statystyki-uczestnictwa-Polski-w-Programie-Ramowym-HORYZONT-2020-po-200-konkursach.pdf


Komisja Europejska otworzyła konkurs Marii Skłodowskiej-Curie 
Individual Fellowships (IF) 
Doświadczeni naukowcy (minimum 4 lata doświadczenia w pracy badawczej 
lub stopień doktora) mogą składać wnioski w porozumieniu z instytucją 
goszczącą do 14 września br. W zależności o typu grantu projekt można 
realizować w Europie/kraju stowarzyszonym z programem H2020 (European 
Fellowships) lub w kraju trzecim z obowiązkową fazą powrotną do Europy 
(Global Fellowships). 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie „Jak zdobyć dodatkowe fundusze dzięki Premii na Horyzoncie” 
– 26.04.2016 r., Politechnika Gdańska 
Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady udziału w Programie 
Horyzont 2020 oraz wytyczne dotyczące wynagradzania pracowników 
realizujących projekty.  Uczestnicy dowiedzą się, czym jest program Premia na 
Horyzoncie, do kogo jest skierowany oraz jakie są zasady aplikowania o jego 
środki.  
Szkolenie poprowadzą Panie Renata Downar-Zapolska oraz Małgorzata 
Romanowska z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych 
UE na Politechnice Gdańskiej. 
Rejestracja na szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy trwa do dnia 25 
kwietnia 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Konsultacje idei projektowych programu Interreg Południowy Bałtyk 
Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk będzie udzielać 
indywidualnych konsultacji idei projektowych. Oferta skierowana jest do 
instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach 
naboru, który zaplanowano na okres od 9 maja do 17 czerwca 2016 r. 
Konsultacje będą prowadzone w terminie 5-19 maja 2016 r. w Gdańsku i 
Szczecinie lub on-line. Aby zarejestrować się na konsultacje, należy wypełnić 
formularz rejestracyjny. 
Aby uczestniczyć w konsultacjach: 
- w Szczecinie (5-6 maja br.) - formularz należy wypełnić do 27 kwietnia; 
- w Gdańsku (16, 18, 19 maja br.) – formularz należy wypełnić do 9 maja; 
- on-line (16, 18, 19 maja br.) – formularz należy wypełnić do 9 maja. 
Nabór wniosków otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych programu. 
Działania, które mogą uzyskać w wsparcie w ramach programu to m.in.: rozwój 
przedsiębiorczości, transfer innowacji na rzecz MŚP, energia odnawialna i 
alternatywne źródła energii, zielone technologie, koncepcje mobilności, 
technologie przyjazne środowisku w transporcie, promocja dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego, rozwój rynków pracy oraz wzmacnianie zdolności 
instytucjonalnych dla współpracy międzynarodowej. 
Więcej informacji 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia
http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Uruchomiono-rejestracje-dla-instytucji-zainteresowanych-udzialem-w-kolejnej-serii-konsultacji-idei-projektowych-programu-Interreg-Poludniowy-Baltyk


  
Chat ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa 
W związku z trwającym do 13 maja 2016 r. drugim naborem wniosków Interreg 
Europa, Wspólny Sekretariat programu (Lille, Francja) oferuje wirtualne 
godziny pytań i odpowiedzi (Virtual Q&A hour) w następujących terminach: 
- 29 kwietnia, godz. 10:00-11:00, 
- 6 maja, godz. 10:00-11:00. 
Więcej informacji 
  
Warsztaty „Elementy dobrego wniosku w projektach badawczo -
innowacyjnych i innowacyjnych w PR Horyzont 2020/Euratom” – 
28.04.2016 r., Warszawa 
Podczas warsztatów eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 
Badawczych UE przedstawią możliwości dla naukowców i przedstawicieli MŚP 
w obu programach. Omówią kryteria formalne oceny wniosków oraz elementy 
dobrego wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne, formularze 
administracyjne A oraz część merytoryczną wniosku B. 
Więcej informacji 
  

*****Zamieszczane w NEWSLETTER-ze informacje pochodzą z oficjalnych serwisów internetowych Komisji 
Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE, KOWI, poszczególnych ministerstw, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje 
pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 

www.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Działu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/dzial_zarzadzania_projektami_miedzynarodowymi/kontakt 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 
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