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INFORMACJE OGÓLNE 

Kolejny projekt w programie H2020 dla Uniwersytetu Gdańskiego  
Projekt NanoInformaTIX został przygotowany przez liczące blisko 40 partnerów 
konsorcjum i będzie realizowany przez cztery lata. Projekt ma na celu rozwój platformy 
komputerowej, wspierającej proces projektowania nanomateriałów bezpiecznych dla 
zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego – w myśl idei projektowania 
bezpiecznego produktu (ang. safe-by-design). Wdrożenie opracowanych narzędzi 
komputerowych, umożliwi przewidywanie toksyczności nowych nanomateriałów już na 
etapie projektowania produktu. Tym samym opracowane podejście, przyczyni się do 
redukcji czasu, kosztów prowadzonych eksperymentów oraz pozwoli na ograniczenie 
do niezbędnego minimum badań, wykonywanych na zwierzętach laboratoryjnych. 
Kierownikiem Projektu po stronie Uczelni będzie dr Alicja Mikołajczyk z Pracowni 
Chemometrii Środowiska na Wydziale Chemii. 
Budżet całego konsorcjum to 6 mln EUR, a kwota dofinansowania dla UG to ok. 220 
tys. EUR. 
  
NAWA PROM – blisko 750 tys. zł dla Uniwersytetu Gdańskiego 
Uniwersytet Gdański znalazł się wśród laureatów programu NAWA PROM 
–  Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Uczelnia 
otrzyma blisko 750 tys. zł na realizację w roku akademickim 2018/2019 wyjazdów i 
przyjazdów 71 osób (61 doktorantów i 10 nauczycieli akademickich) – wyjedzie 57 
osób, przyjedzie 14.  
Projekt Uniwersytetu Gdańskiego ma na celu wspomaganie procesu podnoszenia 
kompetencji i doskonałości naukowej doktorantów i kadry akademickiej, poprzez udział 
w międzynarodowej wymianie stypendialnej w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2018.  
Projekt przewiduje sfinansowanie stypendiów na pokrycie kosztów związanych z 
uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia 
trwających od 5 do 30 dni o międzynarodowym charakterze. Stypendia zostaną 
przeznaczone w głównej mierze na: pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do 
pracy doktorskiej/artykułu naukowego,  udział w konferencji zagranicznej, udział w 
kursach, warsztatach, stażach itp.  
Projekt ma charakter ogólnouczelniany i będzie realizowany na Wydziale 
Ekonomicznym, Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Chemii, Wydziale Biologii, 
Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Historycznym, Wydziale Oceanografii i 
Geografii, Wydziale Zarządzania oraz na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii 
UG GUM-ed we współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami 
Przeciwnowotworowymi. 
Więcej informacji o wynikach konkursu NAWA PROM 

  

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom/informacje-dla-wnioskodawcow


  
Horyzont 2020 - Participant Portal tylko do końca roku. Zastąpi go nowe 
narzędzie  
Komisja Europejska uruchomiła nowy portal Funding & Tender Opportunities. Zastąpi 
on Participant Portal, który zostanie zamknięty pod koniec roku. 
Funding & Tender Opportunities Portal stanie się jedynym miejscem do szukania i 
zarządzania unijnymi grantami i zamówieniami publicznymi. Portal ten obejmie 
wszystkie centralnie zarządzane programy Unii Europejskiej przed rozpoczęciem 
kolejnej wieloletniej perspektywy finansowej w 2021 r. 
Więcej informacji o nowym portalu 
  
  

KONKURSY 

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków Programu Inteligentny Rozwój 
28 września 2018 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu 
Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 
Więcej informacji o harmonogramie POIR 2014-2020 
  
Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 
2018 rok 
Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 rok. 
Więcej informacji o harmonogramie POWER 
  
Konkurs specjalny Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki: „Ciągłość i 
zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich” 
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłasza konkurs specjalny pod hasłem 
„Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich". 
Zespoły naukowo-badawcze z polskich i niemieckich instytucji naukowych mogą się 
ubiegać wspólnym projektem o dotację. W konkursie specjalnym Polsko-Niemiecka 
Fundacja Nauki wspiera empiryczne i teoretyczne badania nad komunikacją we 
współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Badania mogą być poświęcone roli 
określonych grup i aktorów społecznych; szczególne znaczenie przypada przy tym 
komunikacyjnym interakcjom w polityce, mediach i w ramach społeczeństwa 
obywatelskiego. W badaniach powinno znaleźć się również miejsce na analizę takich 
aspektów jak wpływ specyfiki danej kultury politycznej na komunikację, rola mediów w 
propagowaniu wiedzy o sąsiednim kraju oraz postawy i międzykulturowe kompetencje 
elit. Szczególne znaczenie ma gruntowne przeobrażenie komunikacji w wyniku 
dynamicznego rozwoju internetu i mediów społecznościowych. 
Dotacja przydzielona projektowi może wynosić maksymalnie 300 000 euro, projekt 
może trwać od 24 do 36 miesięcy. 
Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2018 r. 
Więcej informacji o konkursie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

http://www.kpk.gov.pl/?p=45283
http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/63270/Harmonogram_280918_publikacja.pdf
http://www.pnfn.pl/pl/648.php


Szkolenie „Granty Europejskiej Rady ds. Nauki w programie ramowym 
UE  HORYZONT 2020  dla wybitnych młodych naukowców” – Gdańsk, 10.10.2018 
r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej 
zaprasza na szkolenie pn. „Granty Europejskiej Rady ds. Nauki w programie ramowym 
UE  HORYZONT 2020  dla wybitnych młodych naukowców” które odbędzie się dnia 10 
października 2018 r. w godz. 11.45 – 15.00 na Politechnice Gdańskiej. 
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej 
możliwości przygotowania wniosku projektowego na konkursy ogłoszone przez 
Europejską Radę ds. Badań (ang: ERC) w programie ramowym UE Horyzont 2020. 
Konkursy adresowane są do młodych naukowców będących 2-7 lat po doktoracie 
(Starting Grants), do naukowców będących 7-12 lat po doktoracie (Consolidator 
Grants), a także dla naukowców doświadczonych (Advanced Grants). Wymagania 
dotyczące wniosku projektowego zostaną przedstawione na przykładzie wytycznych do 
konkursu Starting Grants i Consolidator Grants. 
Szkolenie poprowadzą pracownicy RPK Gdańsk - Pani Renata Downar-Zapolska oraz 
Pani Magdalena Urbanowicz. 
Rejestracja na bezpłatne szkolenie trwa do dnia 8 października 2018 r., do godz. 15.00. 
Więcej informacji o szkoleniu 
  
Spotkanie informacyjne „Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” – 
Gdańsk, 09.102018 r. 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie 
informacyjne organizowane 9 października 2018 r., poświęcone zasadom 
kwalifikowalności wydatków ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
Rejestracja na spotkanie trwa do 05.10.2018 r 
Więcej informacji o spotkaniu 
  
  
  
  
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI 
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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. 

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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