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INFORMACJE OGÓLNE 

Raport prof. Mazzucato nt. przyszłości programów ramowych 
Komisja Europejska opublikowała raport opracowany na prośbę europejskiego 
komisarza ds. badań, nauki i innowacji, Carlosa Moedasa przez prof. Marianę 
Mazzucato pt. „Mission-Oriented Research&Innovation in the European Union. 
A problem-solving approach to fuel innovation-led growth”. Dokument zawiera 
strategiczne zalecenia dotyczące misji i ich struktury w przyszłym programie 
badawczo-innowacyjnym Unii Europejskiej (9PR). 
Więcej informacji 
Uwagi na temat misji opisanych przez prof. Mazzucato można wyrażać do 3 
kwietnia 2018 r. 
Więcej informacji 
  
Wprowadzono zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych 
Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020  
W ramach przeprowadzonej aktualizacji w dokumencie wprowadzono 
następujące zmiany: 
- zaktualizowano dane o alokacji I, III oraz IV osi POIR w związku z 
realokacjami środków, które były dokonywane w celu zapewnienia możliwości 
dofinansowania projektów wybranych do wsparcia; 
- zaktualizowano dane dotyczące poddziałania 3.2.3 Fundusz gwarancyjny 
wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw; 
- wpisano do wykazu projektów pozakonkursowych przedsięwzięcia 
Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej; 
- zidentyfikowano projekt pozakonkursowy w ramach V osi POIR; 
- dokonano zmiany beneficjenta projektu pozakonkursowego Polskie Mosty 
Technologiczne; 
- zaktualizowano katalog kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 4). 
Ponadto w związku z utratą mocy wytycznych programowych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków do SZOOP dodano załącznik nr 5 "Wykaz 
kategorii wydatków kwalifikowalnych w ramach POIR. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b2811d1-16be-11e8-9253-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/482a79de-3fad-17e1-c60d-2e4418c1a95d
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-inteligentny-rozwoj-2014-2020/


Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA, konkurs 1/2018 
26 lutego 2018 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w 
ramach Inicjatywy EUREKA, konkurs 1/2018. Celem konkursu jest wspieranie 
międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Projekty muszą być 
ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, 
procesu lub usługi, a także muszą mieć cywilny cel. 
Nabór wniosków trwa do 23 kwietnia 2018 r. 
Więcej informacji 
  
Konkurs Programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017 
19 lutego 2018 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I 
międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET 
Co-Fund WaterWorks2017: Closing the Water Cycle Gap - Sustainable 
Management of Water Resources. Konkurs skupia się na finansowaniu badań 
obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej gospodarki wodnej. 
Nabór wniosków wstępnych trwa do 24 kwietnia, wnioski pełne przyjmowane 
są do 18 września 2018 r. 
Więcej informacji 
  
Otwarcie naboru wniosków w programie Active and Assisted Living 
Programme (AAL) 
5 lutego 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego 
konkursu organizowanego w ramach Programu AAL. Konkurs skupia się na 
finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze. 
Data zamknięcia naboru wniosków: 28.05.2018 
Więcej informacji 
  
ERA PerMed - uruchomienie pierwszego konkursu 
9 lutego 2018 r. uruchomiono I międzynarodowy konkurs Research projects on 
personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research 
with data and ICT solutions, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. 
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z 
zakresu medycyny personalizowanej. 
Wnioski w konkursie przyjmowane są do 10 kwietnia 2018 r. 
Więcej informacji 
  
Nabór na projekty dot. kultury, edukacji, dzieci i młodzieży 
Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego otworzył nabór na projekty 
dotyczące kultury, edukacji, dzieci i młodzieży w ramach instrumentu 
finansowego Project Support Facility.  
Projekty będą mogły uzyskać do 65 tysięcy euro dofinansowania, a nabór 
zostanie zamknięty 31 marca br. 
Projekty powinny wpisywać się w jeden z długookresowych priorytetów Rady 
Państw Morza Bałtyckiego dotyczący budowy tożsamości regionalnej. Celem 
tego priorytetu jest wzmocnienie poczucia przynależności do regionu Morza 
Bałtyckiego, poprzez zaangażowanie, uczestnictwo i wielopoziomowe 
sprawowanie rządów oraz stworzenie pojęcia jedności regionalnej ponad 

http://ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Homepage
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/waterworks2017/konkursy/art,5986,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-waterworks2017-closing-the-water-cycle-gap-sustainable-managemen.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/aal/konkursy/art,5988,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2018-call-programu-aal.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-permed/aktualnosci/art,5965,era-permed-uruchomienie-pierwszego-konkursu-2018-r-pt-research-projects-on-personalised-medicine-smart-combination-of-pre-clinic.htm


granicami, czyli rozwijanie dialogu i kontaktów międzyludzkich oraz sieci i 
instytucji makroregionalnych. Projekty w szczególności powinny przekładać się 
na zwiększenie wpływu i zaangażowania młodych ludzi w działania o 
charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym. Powinny również 
generować poczucie wspólnoty w ramach Regionu Morza Bałtyckiego. Przy 
ocenie projektów z dziedziny kultury nacisk będzie kładziony zarówno na ich 
wartość artystyczną, jak i fakt wykorzystania kultury jako pomostu, 
umożliwiającego przezwyciężanie różnic społecznych i politycznych. Projekty 
powinny mieć charakter transnarodowy i nawiązywać do Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ (17 celów można znaleźć na tej stronie: 
http://www.un.org.pl/#). 
Więcej informacji  
  
Konkurs na międzynarodowe projekty w ramach Funduszy Norweskich i 
EOG – tylko jeden projekt z instytucji 
Celem konkursu jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej 
pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 
państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami 
nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była 
Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, 
Turcja i Ukraina). 
Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro,. 
Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro. 
Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro. 
Tematyka wsparcia: 
- innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność, 
- włączanie społeczne, zatrudni biedy, 
- środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna, 
- kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa 
i wolności, 
- sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 
Termin składania wniosków w pierwszym naborze - do 1 lipca 2018 roku. 
Instytucja może złożyć wyłącznie jeden projekt. 
Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok. 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie pn. „Internacjonalizacja badań naukowych, czyli jak 
przygotować konkurencyjny wniosek projektowy na wymianę kadry 
naukowej (RISE) w programie UE Horyzont 2020” – Gdańsk, 06.02.2018 r. 
Celem szkolenia organizowanego przez Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej jest zapoznanie 
uczestników z zasadami udziału w programie Horyzont 2020 oraz ze 
sposobem przygotowania konkurencyjnego wniosku projektowego na wymianę 

http://www.un.org.pl/
http://www.cbss.org/psf/
https://eeagrants.org/regionalcooperation
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/aktualnosci/-/asset_publisher/A0eMwX94jylf/content/nowy-mechanizm-finansowy-w-ramach-funduszy-norweskich-juz-dostepny


pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami pomiędzy krajami 
członkowskimi UE a krajami trzecimi (projekty typu RISE w Akcjach Marii 
Skłodowskiej-Curie). 
Spotkanie poprowadzi Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego 
Programów Ramowych UE Pani Renata Downar-Zapolska. 
Rejestracja na szkolenie, poprzez formularz zgłoszeniowy, trwa do dnia 04 
marca 2018 r. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Więcej informacji  
  
  
  
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, 
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