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ZMIANY W BIURZE 

W lutym br. biuro zmieniło nazwę na Biuro Projektów Naukowych i od tej 
pory prowadzi obsługę projektów naukowych krajowych  i międzynarodowych. 

Pracownicy Biura oraz podział osób na Patronów Wydziału: 

Dyrektor Biura Projektów Naukowych: 

Agnieszka Ożóg  
(e-mail: agnieszka.ozog@ug.edu.pl, tel.: 58 523 24 29 | pokój R 230, piętro 
II)  

Zastępca Dyrektora Biura Projektów Naukowych: 

Aleksandra Kaźmierska  
(e-mail: aleksandra.kazmierska@ug.edu.pl, tel.: 58 523 31 29 | pokój R 
206, piętro II) patron dla: 

• Wydział Ekonomiczny 
• Wydział Oceanografii i Geografii 
• Wydział Zarządzania 

Julian Wierciński  
(e-mail: julian.wiercinski@ug.edu.pl, tel.: 58 523 31 35 | pokój R 206, 
piętro II) patron dla: 

• Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii 
• Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami 

Przeciwnowotworowymi 
• Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych 

Pracownicy: 

Monika Kobyłecka  
(e-mail: monika.kobylecka@ug.edu.pl, tel.: 58 523 24 29 | pokój R 230, 
piętro II) patron dla: 
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• Wydział Chemii 

Monika Rogo  
(e-mail: monika.rogo@ug.edu.pl, tel.: 58 523 31 35 | pokój R 206, piętro II) 
patron dla: 

• Wydział Filologiczny 
• Wydział Historyczny 
• Wydział Nauk Społecznych 

Agnieszka Urban  
(e-mail: agnieszka.urban@ug.edu.pl, tel.: 58 523 31 29 | pokój R 206, 
piętro II) patron dla: 

• Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
• Wydział Prawa i Administracji 
• Centrum Analiz i Ekspertyz 

Joanna Wróblewska  
(e-mail: joanna.wroblewska@ug.edu.pl, tel.: 58 523 31 35 | pokój R 206, 
piętro II) patron dla: 

• Wydział Biologii 

Dane teleadresowe 

E-mail:   projektynaukowe@ug.edu.pl 

Strona www: projektynaukowe.ug.edu.pl 

 

 

  

Konferencja inaugurująca Program Horyzont Europa w Polsce 

Krajowy Punkt Kontaktowy, działający obecnie w strukturze Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, zaprasza serdecznie na konferencję Europa. Horyzont możliwości, 
która odbędzie się online w piątek 16 kwietnia. To wydarzenie inaugurujące w Polce 
nowy program ramowy UE - Horyzont Europa.   

Przewidziany jest udział pani Komisarz Gabriel, pana Premiera Jarosława Gowina, pana 
Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki, pana Wojciecha Kamienieckiego - Dyrektora 
NCBR oraz wielu gości z Komisji Europejskiej i z krajowych instytucji związanych z finansowaniem 
badań i innowacji.  

Uczestnicy konferencji poznają założenia i priorytety programu Horyzont Europa, a przede 
wszystkim nowe elementy systemu, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji,  partnerstwa, misje 
oraz klastry, którym poświęcone będą specjalne sesje tematyczne. Skupimy się także na możliwych 
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synergiach programowych oraz instrumentach ukierunkowanych na wyrównywanie szans w 
zakresie B+I pomiędzy krajami członkowskimi. Chcemy wskazać polskim jednostkom naukowym i 
firmom, na co zwrócić uwagę u progu nowego etapu.  

Rejestracja na konferencję jest już otwarta. 

Link do strony www konferencji (panel rejestracyjny oraz 
agenda): https://www.gov.pl/web/konferencja-horyzont-europa 

Otwarta sesja informacyjna online pod hasłem 
„A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical 

excellence is key, but don’t forget the other aspects” 

Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia 2021 i adresowane jest do wszystkich 
zainteresowanych udziałem w programie Horyzont Europa. 

Sesja będzie uzupełnieniem webinarium na temat „Jak przygotować udany wniosek”, które odbyło 
się 24 marca 2021 r. Skoncentruje się na szerszych aspektach, które uczestnicy muszą wziąć pod 
uwagę podczas przygotowywania wniosków projektowych, takich jak otwarta nauka, wymiar płci 
lub aspekty związane z rozpowszechnianiem, wykorzystywaniem i komunikacją projektu. 

Webinarium odbędzie się za pośrednictwem serwisu YouTube od godz. 10:00 (CET). Pytania 
będzie można zadawać za pomocą Slido. 

Agenda oraz rejestracja są dostępne TUTAJ. 

  

 

NOWY KONKURS 

 

 

Projekty międzynarodowe 

Rodzaj konkursu 
Termin składania 

formularzy 

Termin składania 
pełnych 

wnioskwspólnych 

Termin składania 
wniosków 

krajowych w 
systemie 

ZSUN/OSF 

  

T-AP Recovery, Renewal 
and Resilience in a Post-
Pandemic World (RRR) 
konkurs na międzynarodowe projekty 
badawcze realizowane przez 
konsorcja międzynarodowe złożone z 
minimum 3 zespołów badawczych z 

14 czerwca 2021  

12 lipca 2021 

  
19 lipca 2021 
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https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registration_20210421
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-04-12-nowy-konkurs-sieci-TRANS-ATLANTIC-PLATFORM
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co najmniej 3 krajów biorących udział 
w konkursie, z obu stron Atlantyku 
(np. Polska-Kanada-Brazylia) 
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Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów UG, 
kliknij tutaj 
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