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INFORMACJE OGÓLNE 

Raport KE: firmy europejskie zwiększają inwestycje w badania i rozwój 
Firmy z Unii Europejskiej zwiększyły swoje inwestycje w badania i rozwój 
znacznie powyżej średniej światowej stopy wzrostu. Podczas gdy na świecie 
2500 największych firm zanotowało wzrost inwestycji w badania i rozwój o 
5,8% (rok do roku), firmy z główną siedzibą w UE zanotowały wzrost o 7% – 
wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską raportu 2017 Industrial 
R&D Investment Scoreboard. Wzrost napędzany był głównie przez sektory 
ICT, zdrowia i motoryzacji. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Konkurs POWER na „Studia dualne” dotyczący opracowania programów 
kształcenia i realizacji studiów dualnych 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na 
„Studia dualne” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji 
studiów dualnych. Założeniem konkursu jest, żeby przygotowany projekt 
przewidywał wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację 
studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć 
dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u 
pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia 
przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o 
profilu praktycznym. 
Data zamknięcia naboru wniosków: 02.03.2018 r. 
Więcej informacji 
  
Konkurs NCBR w ramach programu E-Rare-3   
Uruchomiono IV międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu 
E-Rare-3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących 

  

https://www.kpk.gov.pl/?p=40941&znewsletter=13grudnia2017
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/duo18/


zagadnienia z zakresu chorób rzadkich. 
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście 
projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o 
przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze 
zamieszczonym na stronie Centrum. 
Data zamknięcia naboru wniosków: 06.02.2018 r. 
Więcej informacji 
  
3 mln euro na opracowanie materiałów, dzięki którym powietrze będzie 
czystsze 
Do 23 stycznia 2018 r. Komisja Europejska czeka na wnioski w konkursie 
Horizon Prize – Materials for clean air. Wyzwaniem dla tej nagrody o wartości 
3 milionów euro jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, które zmniejszy 
stężenie cząstek stałych w powietrzu i poprawi jakość powietrza w miastach. 
Data zamknięcia naboru wniosków: 23.01.2018 r. 
Więcej informacji 
  
Inicjatywa CORNET - otwarcie naboru wniosków w międzynarodowym 
konkursie 
Zakres konkursu: Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. 
Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami 
przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności 
mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia 
branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane 
jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. 
Obejmują głównie prace rozwojowe. 
Data zamknięcia naboru wniosków: 28.03.2018 r. 
Więcej informacji 
  
Czwarty, ostatni nabór Interreg Europa 
W trakcie siódmego posiedzenia Komitetu Monitorującego program Interreg 
Europa (12-13 grudnia 2017 roku, Tallin) omawiano kwestię czwartego naboru 
wniosków. Otwarcie 4. naboru planuje się na kwiecień, a zakończenie - na 
połowę czerwca 2018 roku. Prawdopodobnie wnioski będzie można składać 
we wszystkich priorytetach. Udostępnione zostaną także wszystkie środki 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozostające w dyspozycji 
programu, z przeznaczeniem na projekty. 
Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Komitet Monitorujący w dniach 13-
14 marca 2018 roku w Sofii. 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Seminarium informacyjno-konsultacyjne dot. trzeciego naboru projektów 
w Programie Interreg Europa Środkowa – 10.01.2018 r, Warszawa 
25 stycznia 2018 roku upływa termin składania wniosków Interreg Europa 
Środkowa. Ministerstwo Rozwoju oraz Centrum Projektów Europejskich 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/e-rare-3/aktualnosci/art,5780,e-rare-3-call-for-proposals-2018-for-european-research-projects-for-rare-diseases-uruchomienie-czwartego-konkursu.html
https://www.kpk.gov.pl/?p=40096&znewsletter=13grudnia2017
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,5756,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-25-konkursie.html


zapraszają 10 stycznia na spotkanie celem wyjaśnienia kwestii związanych z 
udziałem w projektach. Na spotkaniu obecni będą: kontrolerzy wydatków z 
Centrum Projektów Europejskich, którzy pomogą w zakresie planowania 
budżetu, a także pracownicy Ministerstwa Rozwoju (Krajowy Punkt 
Kontaktowy Interreg Europa Środkowa), specjalizujący się w programach i 
projektach współpracy transnarodowej. 
Więcej informacji  
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*****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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