
  

Gdańsk, dnia 01 czerwca 2017 r. 

  Newsletter 
nr 12/2017   

  
Biura Zarządzania  
Projektami Rozwojowymi 

  

  

 

 

  

INFORMACJE OGÓLNE 

Nowy Projekt w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego - 
COMPLETE „Completing management options in the Baltic Sea Region 
to reduce risk of invasive species introduction by shipping” 

Celem Projektu COMPLETE jest opracowanie propozycji systemu zarządzania 
zanieczyszczeniami biologicznymi (gatunki obce) wnoszonymi przez wody 
balastowe i kadłuby statków, który będzie spójny i odpowiednio dopasowany 
dla Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt będzie miał kluczowe znaczenie dla 
regionu, gdyż oprócz kompleksowego podejścia do ww. problemu w jego 
realizację będą zaangażowane różne grupy docelowe: stocznie, mariny i 
organizacje żeglarskie, przemysł okrętowy, ministerstwa transportu i 
środowiska, porty bałtyckie i gminy nadmorskie, elektrownie i inne duże 
zakłady przemysłowe, wykorzystujące wodę morską do chłodzenia. W 
realizację Projektu zaangażowanych będzie dwunastu partnerów z siedmiu 
państw Regionu Morza Bałtyckiego. Wśród nich znajduje się Uniwersytet 
Gdański, a Kierownikiem ze strony Uczelni jest dr hab. Monika Normant-
Saremba, prof. nadzw. z Wydziału Oceanografii i Geografii. 
Projekt będzie realizowany w okresie 09.2017 – 08.2020.  
Budżet Projektu, przypadający na Uniwersytet Gdański, opiewa na 248 tys. 
EUR. 
Więcej informacji 
Prezentacja COMPLETE 
  
Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 28 maja 2017 r. 

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od 
uruchomienia programów do 28 maja 2017 r. złożono 53 320 wniosków o 
dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę blisko 320,8 mld zł. Wartość 
dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 201,7 mld zł. 
Do 28 maja 2017 r. podpisano z beneficjentami 17 061 umów o 
dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 101,4 mld zł. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Nowy konkurs ERC dla doświadczonych badaczy 

  

http://ewt.pomorskie.eu/-/wybrano-projekty-w-ii-naborze-rmb
http://mailing.ug.edu.pl/pliki/projektyug/complete.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-28-maja-2017-r


Terminy: nabór wniosków do 31 sierpnia 2017 r. 
Budżet: 567 mln euro 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) 
ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced 
Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub 
wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat. 
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 
  
EURAXESS poleca – granty i stypendia z całego świata 

Najnowsze oferty grantów i stypendiów na badania naukowe są już dostępne 
na portalu EURAXESS Polska. 
Więcej informacji 
  
TEAM - Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych 
uczonych 

Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów 
zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata 
(niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub 
przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych 
obszarach, z udziałem partnera zagranicznego. 
Wysokość finansowania: do 3,5 mln zł. 
Termin naboru: 20 kwietnia - 20 czerwca 2017. 
Więcej informacji 
  
TEAM-TECH - Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez 
wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z 
powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym  

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach 
zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) 
posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac 
badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych 
czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. 
Wysokość finansowania: do 3,5 mln zł. 
Termin naboru: 20 kwietnia - 20 czerwca 2017. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Warsztaty ERA Chairs – 08.06.2017, Warszawa 

W związku z otwarciem naboru wniosków instrumentu ERA Chairs, Krajowy 
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszam na warsztaty 
dotyczące przygotowania wniosków w ramach niniejszego programu. Podczas 
warsztatów przedstawione zostaną praktyczne wskazówki dotyczące 

http://www.kpk.gov.pl/?p=36716
https://www.euraxess.pl/sites/default/files/domains/pl/granty_i_stypendia_maj_2017_0.pdf
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/


przygotowania wniosków, strategiczne cele i zasady projektów oraz 
mechanizmy wsparcia. 
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony KPK. 
Więcej informacji 
  
Warsztaty „Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, 
zrealizować i rozliczyć projekt H2020” – 13.06.2017, Warszawa 
Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na całodniowe warsztaty finansowe dla 
osób zaangażowanych w przygotowanie budżetu do wniosków projektowych 
oraz w proces zarządzania finansowo-administracyjnego i rozliczanie 
projektów H2020. Warsztaty poprowadzą eksperci KPK, pełniący funkcję Legal 
& Financial NCP Barbara Trammer oraz Bartosz Majewski. 
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony KPK. 
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. 

www.ug.edu.pl 

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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