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INFORMACJE OGÓLNE 

Projekt Wydziału Prawa i Administracji SEAPLANSPACE został 
zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Programu UE Interreg 
Południowy Bałtyk 2014-2020 i uzyska finansowanie 
Projekt o nazwie "SEAPLANSPACE  - Marine spatial planning instruments for 
sustainable marine governance" ma międzynarodowy charakter i będzie 
realizowany we współpracy z partnerami z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i 
Litwy. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowników 
administracji, sektora prywatnego, studentów i absolwentów uczelni wyższych 
w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego 
zarządzania morzem. Realizacja projektu wiąże się z wymogiem opracowania i 
wdrożenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich 
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do 2021 roku. Cele projektu 
mają zostać osiągnięte przez wspólne przygotowanie przez partnerów Projektu 
programów szkoleń realizowanych w 5 państwach,  przygotowanie publikacji 
angielskojęzycznej, obejmującej międzynarodowe aspekty morskiego 
planowania przestrzennego, przygotowanie publikacji dwujęzycznych, z 
zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i 
zrównoważonego zarządzania morzem z perspektywy państw uczestniczących 
w Projekcie oraz przeprowadzenie warsztatów dla ok. 300 uczestników z 
państw, biorących udział w Projekcie, a także uruchomienie i obsługę portalu 
internetowego, mającego na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie 
morskiego planowania przestrzennego. 
Uniwersytet Gdański jest Liderem Projektu SEAPLANSPACE.  
Całkowity budżet Projektu SEAPLANSPACE wynosi 1 684 656,95 EUR. 
Kierownikiem Projektu SEAPLANSPACE jest dr hab. Dorota Pyć, prof. nadzw. 
z Wydziału Prawa i Administracji UG. 
Więcej informacji 
  
Fundusze norweskie i EOG - 809,3 mln euro dla Polski 
Zakończyły się negocjacje dotyczące III edycji tzw. Funduszy norweskich i 
EOG. Do Polski trafi niemal 810 mln euro. Podobnie jak w poprzednich 
edycjach, Polska pozostanie największym beneficjentem tych środków. 
Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. 
Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się 
do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz 

  

https://ewt.pomorskie.eu/-/nowe-projekty-w-interreg-poludniowy-baltyk-wybrane-


wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 
państwem-beneficjentem. 
Podpisanie umów pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami w sprawie 
wdrażania Funduszy norweskich i EOG, nastąpi do końca 2017 r. Umożliwi 
ono podjęcie prac zmierzających do uruchomienia poszczególnych 
programów. 
Więcej informacji 
  
Pomorskie najefektywniej w Polsce wydaje środki unijne 
Zarząd Województwa Pomorskiego zakontraktował już 69% budżetu programu 
unijnego przewidzianego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020. To 
najlepszy wynik w kraju.  
Więcej informacji 
  
W 404 konkursach w Horyzoncie 2020 Polska pozyskała 278 mln euro 
Blisko 278 mln euro wyniosło dofinansowanie projektów, w których uczestniczą 
polskie podmioty – wynika z najnowszego raportu skróconego dotyczącego 
uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020. Analiza dotyczy 404 
konkursów ocenionych przez KE w zakresie złożonych wniosków i 
podpisanych umów grantowych na realizację projektów przed 30 września 
2017 r. 
Więcej informacji 
  
Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Województwa Pomorskiego 
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. SzOOP RPO WP jest 
dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu 
regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach 
projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach 
wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów. 
Więcej informacji 
  
Wsparcie w aplikowaniu do Regionu Morza Bałtyckiego oraz Europy 
Środkowej 
W związku z trwającymi naborami wniosków: Interreg Europa Środkowa (do 25 
stycznia 2018 r.) i Interreg Region Morza Bałtyckiego (do 9 kwietnia 2018 r.) 
Krajowy Punkt Kontaktowy obu programów przygotował dla polskich instytucji 
formularze ułatwiające poszukiwanie partnerów/dołączenie do tworzonego 
projektu. Inną formą pomocy dla wnioskodawców może być Krajowe 
Seminarium Informacyjne na temat 3. naboru projektów w programie Interreg 
Region Morza Bałtyckiego oraz filmiki szkoleniowe Interreg Europa Środkowa.  
Więcej informacji 
  
Jak stworzyć projekt partnerski po zmianach w Ustawie Wdrożeniowej? 
Zmiany w Ustawie Wdrożeniowej, które weszły w życie 2 września br., to 
szereg nowych regulacji m.in. w zasadach tworzenia partnerstw w projektach 

https://www.eog.gov.pl/strony/wiadomosci/8093-mln-euro-dla-polski-1/
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/najefektywniej-w-polsce-wydajemy-srodki-unijne
https://www.kpk.gov.pl/?p=39888&znewsletter=31pa%C5%BAdziernika2017
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Szczegolowy-Opis-Osi-Priorytetowych-Regionalnego-Programu-Operacyjnego-Wojewodztwa-Pomorskiego-na-lata-2014-2020
https://ewt.pomorskie.eu/-/wsparcie-w-aplikowaniu-do-regionu-morza-baltyckiego-oraz-europy-srodkowej


realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Horyzont 2020 - Działania MSCA: nowy konkurs na Innovative Training 
Networks 
Został ogłoszony konkurs na Innowacyjne Sieci Szkoleniowe w ramach 
Działań Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. Konkurs 
adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów zainteresowanych 
szkoleniem początkujących naukowców z całego świata, w tym doktorantów.  
Termin zamknięcia konkursu: 17 stycznia 2018 r. 
Więcej informacji 
  
Horyzont 2020 - Nowy konkurs na granty ERC ogłoszony 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła konkurs na Consolidators 
Grants – granty na przełomowe badania we wszystkich dziedzinach 
naukowych. Konkurs jest adresowany do naukowców mających 7-12-letnie 
doświadczenie, liczone od momentu uzyskania stopnia naukowego doktora.  
Termin zamknięcia konkursu upływa 15 lutego 2018. 
Więcej informacji 
  
POWER - Konkurs na projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w 
zakresie realizacji trzeciej misji 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na 
projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji. 
Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację 
działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub 
organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, 
służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: 
- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej; 
- stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju 
młodego pokolenia; 
- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji; 
- propagowanie kultury innowacyjności; 
- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem 
naukowego oglądu rzeczywistości; 
- integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez 
stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć 
edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i 
podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć. 
Termin zamknięcia konkursu: 31 stycznia 2018 r. 
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Więcej informacji 
  
Programy pracy w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020 - na co zostanie 
przeznaczone 30 mld euro 
Zostały opublikowane nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na 
lata 2018-2020. Komisja Europejska podała także do wiadomości, na co 
przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań 
naukowych i innowacji Horyzont 2020. 
Więcej informacji 
  
Nowe konkursy w Horyzoncie 2020 
W ślad za opublikowaniem nowych Programów Pracy w programie Horyzont 
2020, Komisja Europejska otworzyła nowe konkursy w niemal wszystkich 
obszarach H2020. Priorytetami w badaniach naukowych i innowacjach, które 
Komisja chce finansować w latach 2018-2020 są: czysta energia, gospodarka 
niskoemisyjna i o obiegu zamkniętym, digitalizacja europejskiego sektora 
przemysłu i usług, bezpieczeństwo i migracja. 
Więcej informacji 
  
Przewodnik o konkursach związanych z ICT w programie Horyzont 2020 
Prace nad technologiami ICT i ich zastosowaniem finansowane są przez 
Komisję Europejską w ramach wszystkich trzech filarów programu Horyzont 
2020. Aby ułatwić potencjalnym wnioskodawcom poruszanie się po tematach 
związanych z tą tematyką, KE przygotowała przewodnik o konkursach 2018-
2020. 
Więcej informacji 
  
Nabór wniosków do konkursu Heritage in Changing Environments 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasiły konkurs na dofinasowanie 
międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad 
dziedzictwem w zmieniających się środowiskach w ramach Inicjatywy 
Wspólnego Planowania „Dziedzictwo Kulturowe a Globalna Zmiana” (Joint 
Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH).  
Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2017. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie „Zasady finansowania projektów w Horyzoncie 2020” – 
Warszawa, 28.11.2017 r. 
Szkolenie w Polsce odbywa się w ramach „Communication Campaign”, 
organizowanej przez Komisję Europejską w różnych krajach. Spotkanie 
poświęcone będzie omówieniu i wyjaśnieniu zasad związanych z 
finansowaniem i rozliczaniem projektów H2020. Adresatem są przede 
wszystkim służby finansowo-administracyjne zajmujące się zarządzaniem i 
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rozliczaniem projektów z instytucji aktywnych w Programach Ramowych. 
Więcej informacji  
  
Konsultacje indywidualne w Południowym Bałtyku 
Można już się rejestrować na konsultacje indywidualne, które będą 
przeprowadzone od 14 do 30 listopada br. w 6 miastach Południowego 
Bałtyku. 
Instytucje zainteresowane aplikowaniem do 5. naboru (13 listopad - 15 
grudzień 2017 r.) w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, mają 
możliwość konsultacji indywidualnych składanego projektu. Konsultacje są 
organizowane przez sekretariat techniczny programu, który znajduje się w 
Gdańsku. 
Konsultacje odbędą się w sześciu miastach (Gdańsk, Szczecin, Kłajpeda, 
Malmö, Sorø, Schwerin) w dniach 14-30.11.2017 r., w Gdańsku są dostępne 
cztery terminy: 27, 28, 29 i 30 listopad. Istnieje też możliwość ustalenia 
indywidualnego terminu. 
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 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 
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