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Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
zwanym dalej RODO informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą 
w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: 
poin@ug.edu.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi 
„Newsletter”. 
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.  
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem umownym 
warunkującym możliwość otrzymywania „Newslettera”.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez 
upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3. 
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej 
obowiązywania.  
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.  
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych, 
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – 
w przypadkach przewidzianych prawem, 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  

INFORMACJE OGÓLNE 

Prof. dr hab. Igor Konieczny (MWB) laureatem konkursu w Programie TEAM 
Prawie 45 mln zł łącznie na stworzenie zespołów badawczych otrzyma trzynastu 
laureatów piątego konkursu w programie TEAM (konkurs nr 5/2017). Wyłoniono ich 
spośród 60 kandydatów. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we 
współpracy z łącznie 38 naukowymi partnerami zagranicznymi i 12 polskimi partnerami 
naukowymi. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie 44 miejsc pracy dla 
naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 39 stypendiów dla młodych 
naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac 
badawczych. 
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Prof. dr hab. Igor Konieczny będzie kierownikiem projektu „Warunkowa aktywacja 
proteaz do celowanej proteolizy w regulacji replikacji DNA”, który otrzymał 
dofinansowanie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w wysokości 3 470 070 zł. Projekt ma 
na celu poznanie molekularnych podstaw aktywacji proteolizy w regulacji aplikacji DNA 
w bakteriach. Długoterminowym celem projektu jest sprawdzenie, czy związki 
drobnocząsteczkowe mogą być specyficznymi inhibitorami lub aktywatorami proteaz 
bakteryjnych. 
Więcej o wynikach konkursu TEAM 
  
Projekt COMIN dofinansowany w ramach Programu Erasmus+ 
Projekt COMIN powstał z już istniejącego od 2014 roku projektu w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego „Let’s color Gotheburg”. W obecne działania 
zaangażowani są partnerzy nie tylko ze Szwecji, ale także uniwersytety na Łotwie, 
Ukrainie, w Estonii, a także w Polsce. Współpraca między europejskimi miastami 
pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń, a w szczególności porównanie różnych 
metod działań aktywizujących młodzież. Dzięki temu będzie możliwe wypracowanie 
wspólnych międzynarodowych sposobów pracy.  
Goteborski projekt ma za zadanie wspierać inkluzję społeczną jednostek, ze 
szczególnym uwzględnieniem młodzieży z trudnych środowisk, rozwój obszarów 
podmiejskich oraz turystyki. 150 młodym osobom ze słabiej rozwiniętych części miasta 
zostanie zaproponowana praca, a pozostałe 2000-3000 będą brać udział w 
przeróżnych miejskich wydarzeniach.  
Kierownikiem projektu z ramienia UG jest dr hab. Justyna Siemionow z Wydziału Nauk 
Społecznych. 
  
UG Liderem dofinansowanego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 
projektu ArcheoBalt 
W rejonie południowego Bałtyku znajdują się liczne, różnorodne zasoby dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, których potencjał ekonomiczny wciąż nie jest w pełni 
wykorzystany. Ich walory mogą przyczynić się do zmiany obecnie obowiązujących 
wzorców turystycznych, wzrostu zainteresowania regionem i wydłużenia sezonu. 
Istnieje zatem duża potrzeba zbadania i wykorzystania nowych sposobów myślenia o 
turystyce, tak aby wspierać działania, które mogą przyciągnąć odwiedzających również 
poza tzw. wysokim sezonem. 
Dotychczas nie stworzono transgranicznych szlaków turystycznych łączących obiekty 
dziedzictwa kulturowego w południowej części Morza Bałtyckiego. Dlatego ważne jest 
zbadanie i wykorzystanie ich potencjału łącząc obiekty dziedzictwa kulturowego w tym 
regionie, a także tworząc wspólną narrację  o przeszłości i tożsamości  regionu Morza 
Bałtyckiego. Turystyka archeologiczno-historyczna może być odpowiedzią na te 
potrzeby. 
W ramach projektu Stworzenie trwałej podstawy dla innowacyjnej Archeoturystyki - 
nowa „zielona” trasa archeologiczna w południowym regionie Morza Bałtyckiego 
(ArcheoBalt) zaplanowano stworzenie strony internetowej, stanowiącej Wirtualne 
Muzeum Bałtyku. Pozwoliłaby ona na zebranie w jednym, łatwo dostępnym miejscu, 
kompleksowych informacji na temat: historii regionu Morza Bałtyckiego, obiektów 
dziedzictwa kulturowego, atrakcyjnych pod względem turystycznym, aktualnie 
toczących się badaniach wykopaliskowych, jak również informacji praktycznych 
dotyczących noclegów, biletów, czy planowanych wydarzeń kulturalnych. Będą też 
prowadzone w sposób otwarty badania wykopaliskowe, na które wstęp będą mieli 
turyści. Ich zwieńczeniem będą też festiwale odbywające się raz w roku naprzemiennie 
u jednego z partnerów. Informacje pozyskane na podstawie bieżących badań 
wykopaliskowych, jak i dane archiwalne, będą podstawą stworzenia historii regionu 
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Morza Bałtyckiego, która będzie popularyzowana poprzez stronę internetową, 
artykułami, wykłady otwarte, filmy, wystawy w muzeach i na otwartej przestrzeni, grę 
planszową oraz gry wykorzystujące technologię tzw. wirtualnej rzeczywistości. 
W trakcie trwania projektu zaplanowane są działania związane z wymianą kadry 
naukowej, w ramach prowadzonych wykopalisk, wykładów otwartych i konferencji. 
Konsekwencją podjętych prac i wymiany informacji, ma być opracowanie wspólnej 
historii regionu Morza Bałtyckiego, traktowanej dotychczas fragmentarycznie. W 
badaniach wykopaliskowych będą uczestniczyć wolontariusze z wszystkich biorących 
udział w projekcie krajów partnerskich. 
Jednym z efektów projektu ma być wypracowanie strategii przyszłych wspólnych 
działań mających na celu podtrzymanie podjętych w projekcie aktywności, ich 
rozwijaniu i poszerzania, a także komercjalizacji wyników we współpracy z armatorami 
i organizacjami turystycznymi. 
Opiekunem merytorycznym projektu jest dr hab. Waldemar Ossowski, prof. nadzw. z 
Wydziału Historycznego. 
Projekt będzie realizowany w latach: 2018 – 2021. 
Budżet Projektu dla całego konsorcjum to ponad 2 mln EUR. 
  
Trzy z trzech złożonych wniosków POWER Uniwersytet Młodego Odkrywcy 
otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Wszystkie, przygotowane w odpowiedzi na konkurs Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju wnioski Uniwersytetu Gdańskiego, zostały pozytywnie ocenione i otrzymają 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
Na liście rankingowej znalazły się następujące projekty: 
• „Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia 
dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale 
Chemii Uniwersytetu Gdańskiego” (Wydział Chemii); 
• „Obcy atakują - młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne” (Wydział Biologii); 
• „Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla 
nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców” (Wydział Filologiczny). 
Zakres projektów, zgodnie z Regulaminem, mógł obejmować 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. 
  
Projekty „KoderJunior - Szkoła mistrzów programowania” dla powiatu 
chojnickiego oraz dla powiatu starogardzkiego dofinansowane z Europejskiego 
Funduszy Rozwoju Regionalnego 



Działania obu Projektów ukierunkowane są na e-aktywizację uczniów, nauczycieli oraz 
pracowników publicznych instytucji, działających w otoczeniu szkoły (bibliotek, 
ośrodków kształcenia nauczycieli, ośrodków kultury), którzy posiadają co najmniej 
podstawowe kompetencje cyfrowe. Realizacja Projektów podniesie kompetencje osób 
mieszkających na terenie gmin wiejskich i wiejsko–miejskich – czyli obszarów 
szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Szkoły otrzymają nie tylko pomoce 
dydaktyczne w postaci zestawów gier edukacyjnych oraz robotów do nauki 
programowania, ale i tablety umożliwiające realizację zajęć z wykorzystaniem 
zakupionych zestawów gier. Kluczowym zadaniem Projektów będzie przekazanie 
nauczycielom wiedzy niezbędnej do prowadzenia lekcji w klasach 1-3 oraz wsparcie 
nauczycieli w wykorzystaniu jej w praktyce podczas cyklu zajęć z uczniami oraz pół 
roku po ich zakończeniu. Nauczyciele nauczą się także korzystać z darmowych 
dostępnych w Internecie materiałów i pomocy dydaktycznych z zakresu programowania 
i rozwoju kompetencji cyfrowych. Działaniami projektowymi objęci zostaną także 
dyrektorzy wszystkich szkół biorących udział w Projektach. Na specjalnym seminarium 
omówione zostaną scenariusze do nauki programowania, dydaktyczne przykłady ich 
realizacji (z uczniami w klasie szkolnej) oraz przedstawione dobre praktyki szkolne w 
tym zakresie. Powodzenie Projektów zależy również od wsparcia społecznego i 
świadomości we wszystkich instytucjach odpowiedzialnych za działania kulturalno-
edukacyjne, dlatego działaniami szkoleniowymi objęci zostaną pracownicy publicznych 
placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych instytucji kultury 
prowadzących działalność społeczno-kulturalną na obszarze realizacji Projektów. 
Osoby te będą ważnym ogniwem w procesie upowszechniania materiałów 
informacyjnych dotyczących celów Projektów oraz wynikających z nich rezultatów i 
efektów. Dzięki Projektom absolwenci pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego znajdą 
zatrudnienie, a studenci odbędą praktykę. 
Projekty będą realizowane w konsorcjum złożonym z: Fundacji ProCultura (Lider), 
Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-
Sieciowego (Partner) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Partner). 
Z ramienia Uczelni Kierownikiem obu Projektów dofinansowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa jest dr Małgorzata Cackowska z Wydziału Nauk 
Społecznych. 
Wielkość dofinansowania Projektów dla całego konsorcjum to odpowiednio: 1 335 420 
PLN i 1 583 067 PLN , a dla Uniwersytetu Gdańskiego: 380 055 PLN i 520 060 PLN 
Okres realizacji Projektów: 01.06.2018 – 31.08.2019 
  
KE przyjęła projekt budżetu UE na lata 2021-2027: więcej pieniędzy na badania i 
na Erasmus+ 
2 maja 2018 Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu UE na lata 2021-27. 
Całkowita suma zobowiązań ma wynieść w tym okresie 1,279 biliona euro, natomiast 
płatności 1,246 biliona euro. Propozycja Komisji zakłada m.in. podwojenie nakładów na 
program Erasmus+ oraz zwiększenie o 30% nakładów na finansowanie badań. 
Oznacza to, że nowy program ramowy badań i innowacji będzie dysponował budżetem 
ok. 100 mld euro. Następca Horyzontu 2020 ma się nazywać Horizon Europe, i z 
założenia ma lepiej niż dotychczasowe programy odpowiadać na społeczne i rynkowe 
potrzeby Unii.  
Więcej informacji o Programie Horyzont Europa 
  
Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i 
beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 
Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których 
przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy 
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unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014–2020". Przede wszystkim dla beneficjentów, czyli podmiotów, którym wsparcie z 
funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców, czyli podmiotów, które 
dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie. 
Więcej informacji o podręczniku zamówień w projekcie 
  
POWER – kwoty ryczałtowe 
Możliwość rozliczania wydatków metodą uproszczoną, w postaci kwot ryczałtowych 
istnieje i jest obligatoryjna dla projektów, w których wartość wkładu publicznego nie 
przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 euro. 
W przypadku projektów na kwotę wyższą również istnieje możliwość zastosowania tej 
metody, jednak suma kwot ryczałtowych w projekcie nie może przekroczyć wyrażonej 
w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego, a co za tym idzie 
wnioskodawca może przewidzieć do rozliczenia kwotą ryczałtową jedynie 
zadanie/zadania, których łączna wartość nie przekroczy ww. limitu. Koszty pozostałych 
zadań będą rozliczane zaś w sposób standardowy, tj. na podstawie faktycznie 
poniesionych wydatków. 
  
Umowa Partnerska i Umowa o Dofinansowanie w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 
Zostały opracowane i zatwierdzone dokumenty „Umowa Partnerska" i „Umowa o 
Dofinansowanie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-
2020. 
Więcej informacji o umowach Polska-Rosja 
  
Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Europy – wyraź swoje zdanie w 
ankiecie KE 
W Dniu Europy ruszyły konsultacje społeczne, w których Europejczycy mogą 
wypowiedzieć się, w jakim kierunku ma podążać Unia Europejska. Internetowa ankieta 
zawiera 12 pytań opracowanych przez grupę obywateli. Konsultacje potrwają do 
szczytu UE w Sybinie (Rumunia) zaplanowanego na 9 maja 2019 r. 
Więcej informacji o konsultacjach 
  
Dyskusja nad budżetem programu Horyzont Europa 
W czerwcu Komisja Europejska ogłosiła propozycję dziewiątego programu ramowego 
na badania i innowacje – Horyzont Europa (HEU). Na kolejne siedem lat 
zaproponowano 94,1 mld euro. Budżet dzieli się na trzy główne obszary: Otwartą 
naukę, Globalne wyzwania i konkurencyjny przemysł oraz Otwarte innowacje. Debata 
nad nim potrwa kilka miesięcy. Wszystkie zainteresowane strony apelują o zwiększenie 
nakładów na badania, rozwój i innowacje. 
Więcej informacji o budżecie programu Horyzont Europa 
  
  

KONKURSY 

Konkurs ”Edukacja ekologiczna” NFOŚiGW 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił IV nabór w 2018 
r. wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja 
ekologiczna”. 
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Cel programu: 
1) Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 
ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju; 
2) Cele szczegółowe: 
a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; 
b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i 
młodzieży; 
c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
Wnioski należy składać w terminie od 11.06.2018 r. – 21.12.2018 r. lub do wyczerpania 
alokacji. 
Więcej informacji o konkursie Edukacja ekologiczna 
  
TANGO3 - współpraca jednostek naukowych i przedsiębiorców 
TANGO, to wspólna inicjatywa NCBR oraz NCN, której celem jest budowanie pomostu 
pomiędzy badaniami podstawowymi a stosowanymi i przemysłowymi. Wnioskodawcy 
mogą uzyskać fundusze m.in. na tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego 
uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów 
zainteresowanych ich wdrożeniem, opracowanie analiz rynkowych czy też 
zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej.  
W nowym ogłoszonym konkursie dofinansowanie będzie stanowiło 100% wartości 
projektu, przy czym maksymalna wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. 
zł 
Budżet przeznaczony na dofinansowanie realizacji Projektów, wyłonionych w 
Konkursie TANGO3, wynosi 40 mln zł. 
Nabór wniosków od dnia 14 czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 
16:00) w podziale na dwa etapy:  
- Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00); 
- Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 
16:00). 
Więcej informacji o konkursie Tango 
  
Szósty polsko-tajwański konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach 
współpracy polsko-tajwańskiej 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministry of Science and Technology z 
Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne. Wnioskodawcy 
mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących dziedzinach: 
neuroscience, energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, 
thermal energy technologies), materials science and engineering, agricultural 
biotechnology and biocatalysis, ICT – Information and Communication Technology oraz 
artificial intelligence.  
Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2018 r. 
Więcej informacji o konkursie polsko-tajwańskim 
  
Trzeci polsko-turecki konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe 
NCBiR wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) 
ogłosiło otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarach: ICT - Information and 
Communication Technologies, Energy, Health, Food.  
Termin składania wniosków upływa 7 września 2018 r. 
Więcej informacji o konkursie polsko-tureckim 
  

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/aktualnosci/art,6216,iii-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,6224,otwarcie-szostego-polsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-bilateralne-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2018.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/iii-konkurs/art,6321,otwarcie-trzeciego-polsko-tureckiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe.html


Granty Widening Fellowships: nowe szanse na sfinansowanie zatrudnienia 
naukowców z zagranicy 
Europejskie granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (European Individual 
Fellowships, MSCA IEF) są to granty badawczo-szkoleniowe przyznawane naukowcom 
mającym stopień doktora lub cztery lata doświadczenia na przyjazd do dowolnego kraju 
UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020 na okres od 1 do 2 lat. Naukowcy 
mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, jednak muszą spełnić wymóg mobilności, 
tj. nie mogą przebywać (uczyć się, pracować) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 
12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat bezpośrednio przed zamknięciem konkursu. 
Tematyka wniosku jest proponowana przez naukowców w porozumieniu z instytucją 
przyjmującą.  
Ponieważ istnieją znaczne dysproporcje w liczbie grantów indywidualnych MSCA 
realizowanych w poszczególnych krajach UE i stowarzyszonych z programem Horyzont 
2020, Komisja Europejska postanowiła wprowadzić mechanizm mający na celu 
zwiększenie liczby grantów indywidualnych realizowanych w krajach widening (UE: 
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, 
Słowacja, POLSKA, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia; Kraje stowarzyszone: 
Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Gruzja, Mołdawia, 
Czarnogóra, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina), aby odwrócić niekorzystny trend i 
przyciągnąć tam obiecujących naukowców. Granty Widening Fellowships są wyjątkową 
szansą dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich zespołów badawczych 
obiecujących naukowców z całego świata. Dzięki temu mechanizmowi naukowcy, 
którzy będą starać się o granty indywidualne MSCA wraz z polskimi instytucjami, będą 
mieli większe szanse na otrzymanie grantu.  
Obecny konkurs jest otwarty do 12 września 2018 r.  
Więcej informacji o konkursie Widening Fellowships 
  
MSCA COFUND: nowy konkurs na współfinansowanie programów grantowych 
Komisja Europejska otworzyła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie 
COFUND, czyli współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych. Wnioski 
mogą składać instytucje zainteresowane utworzeniem programów grantowych (dla 
osób ze stopniem naukowym doktora) oraz programów studiów doktoranckich.  
Termin zamknięcia konkursu: 27 września 2018 r. 
Więcej informacji o konkursie Marii Skłodowskiej-Curie COFUND 
  
Inicjatywa CORNET - otwarcie naboru wniosków w 26 konkursie 
Zakres konkursu obejmuje badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Są 
to głównie prace rozwojowe, badania przeprowadzane 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.  
Data zamknięcia naboru wniosków: 26.09.2018 r. 
Więcej informacji o konkursie CORNET 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie pn. „Indywidualne granty wyjazdowe i przyjazdowe w programie UE 
HORYZONT 2020. Porady eksperta Komisji Europejskiej” – Gdańsk, 17.07.2018 
r.  
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Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej 
zaprasza na  szkolenie pn. "Indywidualne granty wyjazdowe i przyjazdowe w programie 
UE HORYZONT 2020. Porady eksperta Komisji Europejskiej". 
Celem warsztatów jest zaprezentowanie możliwości pozyskiwania grantów 
badawczych przez indywidualnych naukowców w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-
Curie w programie Horyzont 2020. 
Podczas szkolenia będą przedstawione zasady uczestnictwa w programie ramowym 
UE Horyzont 2020 oraz praktyczne aspekty aplikowania o grant „Individual Fellowships” 
(IF). 
Na spotkaniu swoim wieloletnim doświadczeniem z oceny wniosków projektowych 
podzieli się ekspert Komisji Europejskiej - Profesor Maciej Bagiński z Politechniki 
Gdańskiej. 
Rejestracja trwa do 16 lipca br. do godziny 12.00. 
Więcej informacji o szkoleniu „Indywidualne granty wyjazdowe i przyjazdowe w 
programie UE HORYZONT 2020. Porady eksperta Komisji Europejskiej” 
  
  
  
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, 

kliknij tutaj 
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