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INFORMACJE OGÓLNE 

Nadmorska leśniczówka – nowy projekt rozwojowy 
„Nadmorska leśniczówka” to jedyny projekt rozwojowy z woj. pomorskiego 
zakwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach 
programu „Edukacja ekologiczna” III nabór 2017 r. 
Projekt „Nadmorska leśniczówka” realizowany będzie w Stacji Morskiej 
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa 
Skóry w Helu. 
Projekt obejmuje stworzenie dwóch obiektów: 
- Nadmorskiej leśniczówki – zaplecza dydaktyczno-edukacyjnego dla 48 osób; 
- drewutni – obiektu pełniącego funkcje magazynowe. 
Ponadto w Projekcie przewidziane jest stworzenie ekspozycji poświęconej 
dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu regionu. 
Nazwa Projektu wynika z oparcia architektury budowanego obiektu o wzór 
blisko stuletniego budynku gospodarczego miejscowej leśniczówki, który w 
2012 roku poddano rozbiórce z powodu złego stanu technicznego. Helski 
obiekt był rzadkim przykładem regionalnej architektury funkcjonalnej w rejonie 
Północnych Kaszub. Budynek gospodarczy leśnictwa helskiego został 
rozebrany, a zachowane oryginalne elementy budynku zostaną wykorzystane 
w odtworzonym obiekcie. Nadmorska leśniczówka zostanie usytuowana na 
terenie tzw. Błękitnej Wioski Stacji Morskiej, gdzie już w tej chwili znajdują się 
Dom Morświna i hala konferencyjna. 
W ramach Projektu przygotowana zostanie ekspozycja poświęcona 
dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu regionu, szczególnie związkom 
rybołówstwa z leśnictwem na płaszczyźnie wykorzystywania tych samych 
zasobów przyrodniczych tj. drewna i leśnej roślinności. Świadomość o tych 
związkach jest znikoma, jak również brakuje wiedzy na temat współczesnej roli 
leśnictwa w umacnianiu brzegu, w tworzeniu możliwości osadnictwa 
rybackiego na Półwyspie Helskim, a także rekreacyjnej i pro przyrodniczej 
funkcji lasu. Ilustracją tych zagadnień ma być ekspozycja złożona z plansz 
oraz eksponatów przygotowana przy współpracy merytorycznej Nadleśnictwa 
Wejherowo. 
W nowym obiekcie odbywać się będą zajęcia m.in. dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, w ramach funkcjonującego od 17 lat projektu pn. „Błękitna Szkoła”, a 
także dydaktyka akademicka i edukacja ogólnospołeczna. Zajęcia Błękitnej 
Szkoły popularyzują wiedzę o Morzu Bałtyckim i jego strefie przybrzeżnej, 
propagują pro przyrodnicze współistnienie ze środowiskiem oraz 

  



zrównoważone korzystanie z jego zasobów. Dodatkowo działalność nowego 
obiektu, z racji usytuowania na obszarze Natura 2000, na terenie 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, w Bałtyckim Obszarze Chronionym 
BSPA HELCOM, a także w rejonie Promocyjnego Kompleksu Leśnego "Lasy 
Oliwsko - Darżlubskie", będzie emanować dydaktyczną misją, podkreślającą 
atrybuty ochrony lokalnej przyrody, ochrony dziedzictwa kulturowego, 
uwypuklać racje zrównoważonego zarządzania zasobami przyrodniczymi oraz 
upowszechniać doświadczenia ekosystemowego podejścia w zarządzaniu 
zasobami leśnymi w sektorze usług turystycznych i w sektorze rybołówstwa. 
Kierownikiem Projektu jest dr Iwona Pawliczka Vel Pawlik. 
Czas trwania Projektu: 01.02.2018 - 31.12.2019 
Budżet Projektu: 1 216 418 PLN 
Więcej informacji 
  
Pomorskie uruchomiło regionalną stronę internetową dotyczącą 
Funduszy Norweskich i EOG 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego - Zmiana 
harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok  
W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do 
informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a 
także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o 
dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 15 lutego 2018 roku Zarząd 
Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym na 2018 
rok. 
Harmonogram zawiera informacje o planowanych terminach ogłoszenia oraz 
przeprowadzenia naborów wniosków w 2018 roku. 
Więcej informacji 
  
Nabór wniosków do konkursu Marii Skłodowskiej-Curie Research and 
Innovation Staff Exchange 
Termin składania wniosków na otwarty konkurs upływa 21 marca 2018 r. 
RISE to projekty badawczo-innowacyjne proponowane w każdej dziedzinie 
wiedzy, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. 
Polegają one na realizacji wspólnego projektu opartego na komplementarności 
i synergii uczestniczących instytucji, na które składają się takie działania, jak: 
wymiana pracowników, organizacja konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych 
umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, działania 
rozpowszechniające wyniki projektu oraz popularyzujące naukę i innowacje 
wśród społeczeństwa. 
O grant może aplikować konsorcjum składające się z minimum trzech instytucji 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iii-nabor-2017/
https://ewt.pomorskie.eu/fundusze-norweskie-eog
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/harmonogram-naborow-wnioskow-w-trybie-konkursowym-na-2018-rok-z-15-lutego-201-1


znajdujących się w trzech różnych krajach.  
Więcej informacji 
  
Nowy program MNiSW „Granty na granty – promocja jakości II” 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło z dniem 1 lutego 2018 
r. program pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości II”. Celem 
programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały 
się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. 
W ramach programu finansowanie obejmuje: 
- refundację kosztów – związanych z przygotowaniem albo uzupełnieniem lub 
poprawieniem wniosku projektowego – poniesionych w okresie 12 miesięcy 
przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo 
Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC), albo kosztów, dla 
których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe; 
- przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli 
zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia 
wniosku projektowego. 
Wsparcie jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym 
złożonym na wezwanie konkursowe: 
- Komisji Europejskiej – występowały w roli koordynatora projektu, 
samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub 
ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie 
COFUND; 
- Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych – występowały w roli 
ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant 
ERC. 
Nabór wniosków w ramach ustanawianego programu planowany jest od 1 
marca 2018 r. do 31 października 2018 r. Na program w projekcie budżetu na 
2018 r. zaplanowano kwotę 2 mln zł. 
Więcej informacji 
  
Informacja o naborach wniosków ogłaszanych przez NFOŚiGW w roku 
2018 
Ogłoszony harmonogram zawiera informacje o naborach wniosków w ramach: 
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW; 
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020. 
Więcej informacji 
  
CERIC-ERIC zaprasza do korzystania z europejskiej infrastruktury 
Działające pod auspicjami Komisji Europejskiej Konsorcjum 
Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC po raz kolejny 
zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury badawczej. 
Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców w następujących 
dziedzinach: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; 
elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria 
materiałowa. 
Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa 
również koszty podróży i zakwaterowania dwóch naukowców 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/des
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.html
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,286,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2018.html


przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań. 
Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne i 
techniczne w czasie pomiarów. Planowane badania powinny obejmować 
pomiary z wykorzystaniem co najmniej dwóch komplementarnych technik 
badawczych. 
Terminy składania wniosków: 
- 1 marca 2018 r. – pierwszy termin, po którym dokonywana jest wstępna 
ocena i jest możliwość poprawienia wniosku 
- 30 marca 2018 r. – zamknięcie naboru. 
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. 

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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