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INFORMACJE OGÓLNE 

Pierwszy grant UG w konkursie JPI AMR 2018 
Projekt pt. Zwalczanie superbakterii opornych na antybiotyki nakierowane na 
odpowiedź ścisłą za pomocą związków "anty-persister" (Fighting antibiotic-resistant 
superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response) uzyskał 
dofinansowanie w ramach Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. 
Wzrost oporności na antybiotyki wśród bakterii patogennych jest jednym z 
najpoważniejszych zagrożeń zdrowia publicznego. Coraz więcej danych wskazuje na 
to, że jedną z głównych przyczyn nawracających infekcji są tzw. bakterie przetrwałe 
(ang. persisters). Mimo że, w przeciwieństwie do typowej oporności na antybiotyki, stan 
przetrwały jest przejściowy, odwracalny i zwykle dotyczy niewielkiej subpopulacji 
patogenów, zwalczanie bakterii przetrwałych jest bardzo trudne. Ostatnie badania 
sugerują, że główną rolę w powstawaniu bakterii przetrwałych może pełnić cząsteczka 
sygnałowa tetrafosforan guanozyny (ppGpp). Celem projektu jest poznanie fizjologii 
bakterii przetrwałych, a w szczególności struktury i mechanizmu działania enzymów 
RSH odpowiedzialnych za syntezę ppGpp. Nadrzędnym zadaniem jest 
zaprojektowanie nowych antybiotyków (inhibitorów RSH) skierowanych przeciwko 
bakteriom przetrwałym. 
Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu jest dr hab. Ewa Laskowska, prof. 
nadzw. z Wydziału Biologii. 
Budżet UG to 167 tys. EUR. 
  
Projekt UG wybrany do dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Fundację na 
Rzecz Nauki  
Projekt „Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. Studium 
porównawcze Berlina i Hamburga” ma na celu określenie charakteru obecności i 
aktywności społecznej polskich imigrantów w przestrzeni miejskiej oraz porównanie 
zachowań społecznych i form uczestnictwa w życiu publicznym Polaków 
zamieszkujących w Berlinie i Hamburgu. Wynikiem realizacji projektu będzie 
przygotowanie publikacji naukowych w formie artykułów w języku polskim, niemieckim 
i angielskim oraz udział wszystkich partnerów projektu w międzynarodowych 
konferencjach poświęconych migracjom we współczesnym świecie. Ponadto, partnerzy 
wykorzystają współpracę do złożenia wniosku w ramach konkursu głównego do Polsko-
Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, rozszerzając zakres przestrzenny badania 
poprzez włączenie do badania migracji transgranicznych na pograniczu polsko-
niemieckim. Tym samym zrealizowane zostanie obszerne studium porównawcze 
migracji Polaków do Niemiec, obejmujące różne typy migracji i ich zasięg odziaływania 
na obszarze Niemiec.  
Kierownikiem projektu koordynowanego przez Uniwersytet Gdański jest dr Magdalena 
Szmytkowska z Wydziału Oceanografii i Geografii. 



Budżet projektu to 10 tys. EUR 
  
Baza projektów RPO WP 2014-2020  
Na stronie: www.rpo.pomorskie.eu została uruchomiona BAZA PROJEKTÓW RPO WP 
2014-2020. Baza daje możliwość łatwego i szybkiego pozyskania informacji, opisów i 
zdjęć inwestycji realizowanych ze środków RPO WP 2014-2020. 
Więcej informacji o nowej bazie 
  
  

KONKURSY 

JPI AMR – wkrótce ogłoszenie nowego konkursu 
W grudniu ruszy kolejny międzynarodowy konkurs JPI AMR (Joint Programming 
Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęcony oporności na antybiotyki. JPI AMR 
ogłosi konkurs na innowacyjne projekty badawcze w zakresie nowych lub ulepszonych 
strategii diagnostyki i nadzoru oraz narzędzi, technologii i metod, które mogą być 
wykorzystane do pomocy w diagnozowaniu zakażeń AMR w warunkach klinicznych i 
weterynaryjnych lub w procesach nadzoru i wykrywania oporności na antybiotyki u 
ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym. Szanse na finansowanie będą miały 
zwłaszcza projekty uwzględniające możliwość zastosowania opisanych strategii i 
narzędzi na obszarach geograficznych, w których ryzyko i obciążenia związane z 
opornością na antybiotyki są największe, np. w krajach o niskim i średnim dochodzie 
(LMIC) w Azji i Afryce.  
Nabór wniosków będzie dwuetapowy – wnioski wstępne (pre-proposal) będzie można 
składać w lutym 2019 r.  
Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN 
przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 Euro. 
Więcej informacji o konkursie JPI AMR 
  
Konkurs ERC Consolidator Grant 2019 otwarty 
24 października 2018 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research 
Council – ERC) ogłosiła konkurs na ERC Consolidator Grant.  
Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu 
badawczego. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w 
uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu.  
O grant mogą aplikować osoby, które są 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora.  
Dofinansowanie w wysokości do 2 mln euro może zostać przyznane na maksymalnie 5 
lat.  
Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu 
odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu 
badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego 
kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji 
goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w 
kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca 
zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie 
innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia.  
Data zamknięcia konkursu: 07.02.2019; godz. 17:00   
Więcej informacji o konkursie ERC Consolidator Grant 
  
Konkurs POWER „Kurs na MOOC” 
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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-MOC/18 pt. „Kurs na 
MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu. 
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 30 listopada 2018 r. (godz. 
08:15) do dnia 25 stycznia 2019 r. (godz. 14:00). 
Planowana alokacja na konkurs wynosi 10 mln PLN. 
Projekt powinien dotyczyć realizacji jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów 
kursów edukacyjnych w formie e-learningu: kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący 
dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia; masowy otwarty 
kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych. Kursy muszą być 
bezpłatne i powszechnie dostępne.  
Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej 
platformie, której administratorem będzie MNiSW. 
Więcej informacji o konkursie Kurs na MOOC 
  
Otwarcie naboru wniosków w 2. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net 
Cofund on Biotechnologies) 
16 października otwarty zostaje nabór wniosków w ramach 2. międzynarodowego 
konkursu organizowanego w ramach programu ERA CoBioTech. Konkurs skupia się 
na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii.  
Data zamknięcia naboru wniosków: 14.12.2018 r.  
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy 
oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we 
współpracy z polskimi przedsiębiorcami. 
NCBiR nie finansuje badań podstawowych w 2.konkursie ERA CoBioTech. 
Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, 
koordynacja – nie mogą stanowić oddzielnego zadania.  
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach 
konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro. 
Więcej informacji o konkursie ERA CoBioTEch 
  
Uruchomienie 13. konkursu ERA-NET Bioenergy pt. „Combined biomass 
valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products” 
22 października 2018 r. uruchomiono 13. międzynarodowy konkurs, zorganizowany w 
ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań 
obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. 
Data zamknięcia naboru wniosków: 29 stycznia 2019 r. godz. 13:00 CET (I etap) 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach 
konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR. 
Więcej informacji o konkursie ERA Bioenergy 
  
Polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo–rozwojowe 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju 
dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają szósty wspólny konkurs na 
projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów 
oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań 
komercyjnych. 
Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w VI 
konkursie polsko-izraelskim wynosi 2 mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone 
na badania aplikacyjne lub prace rozwojowe tylko tych projektów, w których uczestniczą 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/
https://www.cobiotech.eu/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uruchomienie-13-konkursu-era-net-bioenergy-pt-combined-biomass-valorisation-to-bioenergy-industr-1/


polskie i izraelskie podmioty, które otrzymają dofinansowanie z agencji Israel Innovation 
Authority. Wynikiem prac powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego 
zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. 
Wnioski o dofinansowanie mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Termin 
naboru wniosków upływa 15 stycznia 2019 r. 
Więcej informacji o konkursie polsko-izraelskim 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Warsztaty „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020” – Poznań, 22-
23.11.2018 r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu organizuje 
dwudniowe warsztaty pt. „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020”. 
Tematyka ww. wydarzenia będzie obejmowała takie zagadnienia jak m.in.: specyfika 
projektów w Horyzoncie 2020, umowa konsorcjum  czy też zarządzanie zadaniami w 
projekcie (oraz ludźmi, partnerami, budżetem, ryzykiem). 
Więcej informacji o spotkaniu 
  
  
  
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 
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