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INFORMACJE OGÓLNE 

Sukces UG w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - 
Światowej klasy naukowcy będą pracować na UG nad szczepionką 
leczącą raka 
Dwóch światowej klasy naukowców, prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, 
otrzyma 41 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim 
Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami 
Przeciwnowotworowymi. Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie dwóch 
polskich uczelni, na których powstaną Międzynarodowe Agendy Badawcze. W 
ramach projektu powstanie od 5 do 7 grup badawczych, w których uczelnia 
zatrudni ok. 30 osób mających szansę stworzyć specjalistyczny inkubator 
naukowy. 
Powstanie centrum w Gdańsku zostało zainicjowane dzięki nawiązaniu 
współpracy zespołu wirusologii molekularnej, kierowanego przez prof.  dr hab. 
Krystynę Bieńkowska-Szewczyk z Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii z laboratorium prof. Huppa. Przygotowanie modelu współpracy 
w zakresie roli Uniwersytetu Gdańskiego jako instytucji obejmującej w swojej 
strukturze nowe centrum koordynował prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, 
Prorektor ds. Rozwoju UG wspierany przez Izabelę Raszczyk z Biura 
Zarządzania Projektami Rozwojowymi UG. 
Więcej informacji 
  
Kolejny sukces - Komitet Monitorujący Program Interreg Południowy 
Bałtyk 2014-2020 wybrał projekt międzynarodowy Baltic Pride do 
realizacji 
Projekt „Baltic Pride: Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism 
Infrastructure in the South Baltic Area” ukierunkowany jest na stworzenia 
wizerunku obszaru Morza Bałtyckiego, jako atrakcyjnej destynacji turystycznej 
dla gości z całego świata. Działania podejmowanie w ramach Projektu 
bazować mają przede wszystkim na dziedzictwie kulturowym, które znajduje 
się na tym obszarze i wynika z jego bogatej historii. Potencjał analizowanego 
obszaru nie jest w pełni wykorzystany, dlatego zaproponowane w Projekcie 
działania mają na celu jego pobudzenie i przyciągnięcie nad Bałtyk więcej 
turystów. Projekt Baltic Pride ma zbudować świadomość regionu, jako miejsca 
oferującego światowej klasy ofertę turystyczną oraz stworzyć wspólną (spójną) 

  

http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/66563/swiatowej_klasy_naukowcy_beda_pracowac_na_ug_nad_szczepionka_na_raka


ofertę, dotyczącą zielonej i niebieskiej turystyki.  
Projekt został przygotowany przez konsorcjum, a kierownikiem Projektu z 
ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Przemysław Kulawczuk, 
profesor nadzwyczajny z Wydziału Ekonomicznego. 
Więcej informacji 
  
Pomorskie najefektywniej w Polsce wykorzystuje środki unijne 
Zarząd Województwa Pomorskiego zakontraktował już 52% budżetu programu 
unijnego przewidzianego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020.  
Więcej informacji 
  
Raport uczestnictwa Polski w H2020 – porównanie po 200 i po 323 
konkursach 
Krajowy Punkt Kontaktowy przedstawia kolejny raport dotyczący uczestnictwa 
Polski w programie Horyzont 2020. Analiza zawiera porównanie po 200 i 323 
konkursach przeprowadzonych przez Komisję Europejską i obejmuje złożone i 
ocenione wnioski oraz projekty, dla których umowy o dofinansowanie zostały 
zawarte do końca lutego 2017 r. 
Więcej informacji 
  
Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Programu 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Została zaakceptowana V aktualizacja Szczegółowego opisu osi 
priorytetowych dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), 2014-
2020.  
Zmiany w dokumencie dotyczą m.in.:  
- aktualizacji kryteriów wyboru projektów, zgodnie z uchwałami Komitetu 
Monitorującego POIR,  
- aktualizacji instytucji systemu wdrażania POIR, 
- zmiany wymogu dotyczącego innowacyjności projektów w poddziałaniu 4.1.4 
Projekty aplikacyjne (w ślad za zmianą kryteriów wyboru projektów). 
Więcej informacji 
  
Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 
Zarząd Województwa Pomorskiego 11 maja 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie 
zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Jest to kolejna wersja tego 
dokumentu, która będzie podlegała dalszemu uzupełnianiu i aktualizowaniu 
wraz z postępem wdrażania Programu. 
Zaktualizowano m.in. zapisy w związku z wejściem w życie Wytycznych 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 oraz 
publikatory związane m.in. z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych 
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. 
Więcej informacji 
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KONKURSY 

Południowy Bałtyk – kolejny nabór wniosków o dofinansowanie 
22 maja 2017 r. ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie 
Interreg Południowy Bałtyk.  
Konkurs potrwa do 30 czerwca 2017 r.  
Wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na międzynarodowe 
przedsięwzięcia w czterech obszarach tematycznych: 
- W drugiej osi priorytetowej dofinansowanie mogą uzyskać projekty 
wspierające rozwój zielonych technologii, przyczyniające się do zmniejszenia 
zanieczyszczeń wód, gleby, powietrza w rejonie południowego Bałtyku, energii 
odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. 
- W ramach trzeciej osi dotyczącej rozwoju usług transportowych, wspierane 
będą przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sieci transportu multimodalnego, 
poprawy usług w międzynarodowych sieciach transportowych czy rozwoju 
zielonych technologii dla tzw. „czystego” transportu. 
- Oś czwarta koncentruje się na rozwoju międzynarodowych rynków pracy. 
Kluczowe będą projekty mające na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza 
wśród młodzieży, zapobieganie odpływom pracowników z obszarów 
oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów 
szkoleniowych (np. wymiany pracowników, staże międzynarodowe). 
- Instytucje pragnące zwiększyć swoje zdolności do współpracy na rynkach 
międzynarodowych mogą uzyskać wsparcie w ramach piątej osi priorytetowej. 
Adresowana jest ona zarówno do małych, lokalnych organizacji o małym 
doświadczeniu w realizacji projektów transgranicznych, jak też do organizacji, 
które chcą podzielić się swoim doświadczeniem i rozszerzyć sieci współpracy. 
Więcej informacji 
  
Otwarcie piątego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty 
bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2017) 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and 
Technology (MOST) z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne 
projekty bilateralne. 
Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w 
następujących dziedzinach: 
- Ścieżka 1: neuroscience, energy efficiency technologies (including: air 
conditioning, refrigeration, thermal energy technologies), materials science and 
engineering, agricultural biotechnology and biocatalysis, ICT – Information and 
Communication Technology. 
- Ścieżka 2: artificial intelligence. 
Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2017 r. 
Więcej informacji 
  
Nowy konkurs ERC dla doświadczonych badaczy 
16 maja 2017 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research 
Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców 

http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Poludniowy-Baltyk-kolejny-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,5205,otwarcie-piatego-polsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-bilateralne-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2017.html


(ERC Advanced Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze 
stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat. 
Budżet konkursu to 567 mln euro. 
Termin zamknięcia konkursu upływa 31 sierpnia 2017.  
Wnioski składane są elektronicznie, poprzez Participant Portal. Na tej stronie 
znajdują się również niezbędne informacje konkursowe, w tym informację dla 
wnioskodawców oraz często zadawane pytania. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie „Jak przygotować wniosek projektowy w konkursie TWINNING 
w programie HORYZONT 2020” – 30.05.2017 r. , Gdańsk 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice 
Gdańskiej oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 
zapraszają na szkolenie, które odbędzie się dnia 30 maja 2017 r. w godz. 8.45 
- 13.00  na Politechnice Gdańskie. 
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się na co szczególnie zwrócić uwagę podczas 
przygotowania wniosku projektowego składanego w konkursie TWINNING w 
programie HORYZONT 2020. W trakcie spotkania będzie możliwość 
wysłuchania praktycznych wskazówek dotyczących realizacji projektu w 
ramach konkursu TWINNING. 
Szkolenie poprowadzi Pani Patrycja Smoleńska, Ekspert z KPK PB UE, IPPT 
PAN, Warszawa. Swoimi doświadczeniami z przygotowania i realizacji projektu 
w konkursie TWINNING podzieli się Pani Ewa Domke z IMP PAN, Gdańsk. 
Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących wnioski projektowe w 
konkursie TWINNING, którego celem jest wzmocnienie instytucji w określonej 
dziedzinie badań poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema 
instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie 
międzynarodowym. 
Rejestracja na szkolenie, poprzez formularz zgłoszeniowy, trwa do dnia 26 
maja 2017 r., do godz. 13.00. 
Więcej informacji 
  
Szkolenie „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 
2020” – 30.05.2017 r., Poznań 
Regionalny Punkt Kontaktowy wraz z Punktem Kontaktowym na UAM w 
Poznaniu zapraszają na szkolenie skierowane do wszystkich 
zainteresowanych zagadnieniami własności intelektualnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem Programów Ramowych UE. Szkolenie poprowadzi Łukasz 
Wściubiak – rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej. 
Rejestracja na szkolenie, poprzez formularz zgłoszeniowy, trwa do dnia 26 
maja 2017 r. 
Więcej informacji 
  
Szkolenie „ABC przygotowania wniosku do H2020: projekty badawczo-

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/szkolenie-jak-przygotowac-wniosek-projektowy-w-kon,701
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php


innowacyjne i innowacyjne” – 07.06.2017 r., Warszawa 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na 
bezpłatne warsztaty, w ramach których omówione zostaną wszelkie aspekty 
przygotowania wniosku w projektach badawczo-innowacyjnych (RIA Research 
and Innovation Action) i projektach innowacyjnych (IA Innovation Action) w 
Horyzoncie 2020.  
Rejestracja otwarta jest do 31 maja br. 
Więcej informacji 
  
  
  
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI 
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217-R221 
E-mail: projektyug@ug.edu.pl 
Tel.: +48 58 523 24 08, 523 31 23, 58 523 23 60, 58 523 31 24, 58 523 31 72 
  

*****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, NCBiR oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje 
pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 
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Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 
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