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INFORMACJE OGÓLNE 

Nowy projekt z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wybrany do 
dofinansowania 
W dniu 13 września 2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną 
projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 
ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe 
udostępnienie zasobów nauki). 
Do dofinansowania wybrano projekt „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza 
Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek 
akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”, przygotowany 
przez konsorcjum złożone z: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku – Lidera. 
Głównym celem strategicznym realizacji projektu jest: wzmocnienie cyfrowych 
fundamentów dla rozwoju kraju poprzez digitalizację i udostępnienie on-line zasobów 
herbariów pomorskich. 
Projekt obejmuje swoim zakresem digitalizację: 
1. Herbarium Universitatis Gedanensis 
Zielnik roślin i grzybów posiada ponad 300 000 okazów materiałów zielnikowych roślin 
naczyniowych, mszaków i porostów, preparaty mokre (zakonserwowane kwiaty), próby 
izolatów DNA oraz żywe okazy łącznie. 
2. Herbarium Slupensis 
Kolekcja stanowi zbiór 68 000 arkuszy zielnikowych, w tym 11 000 okazów porostów, 2 
950 okazów grzybów. 
3. Herbarium Stetinensis 
Składowe: zielnik roślin naczyniowych, zielnik porostów, zielnik grzybów, zielnik 
mszaków, zbiory niemieckie historyczne (1937-1939). W sumie ok. 65 000. okazów, w 
tym ok. 6 000 okazów grzybów i 8 000 okazów porostów. 
4. Szczecin Diatom Culture Collection (kolekcja hodowli okrzemek) 
Na zielnik składa się: hodowla ponad 1 700 szczepów morskich okrzemek 
pochodzących ze strefy litoralnej i pelagicznej oceanów, a także kolekcja 
diatomologiczna złożona z ok. 26 000 prób pobranych z siedlisk słodkowodnych i 
morskich z całego świata. Obok preparatów wykonanych w celu przeprowadzenia 
rutynowych badań diatomologicznych, w kolekcji znajduje się kilkaset preparatów o 
randze holotypów i izotypów, na podstawie których opisano nowe dla nauki rodzaje 
oraz gatunki. 
Wartość przyznanego dofinansowania dla całego konsorcjum wynosi ponad 25 mln 
PLN, w tym budżet UG opiewa na ponad 8 mln PLN. 

  



Kierownikiem Projektu po stronie UG jest prof. dr hab. Dariusz Szlachetko z Wydziału 
Biologii. 
  
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności 
wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych. Aktualna wersja została zatwierdzona przez Ministra 
Inwestycji i Rozwoju 22 sierpnia 2019 roku. 
Więcej informacji o aktualnych wytycznych kwalifikowalności wydatków 
  
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój na 2019 r. 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram 
konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
Więcej informacji o harmonogramie POIR 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Spotkanie informacyjne „Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” – 
Gdańsk, 24.09.2019 r. 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie 
informacyjne organizowane 24 września 2019 r., poświęcone zasadom 
kwalifikowalności wydatków ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Więcej informacji o spotkaniu dot. kwalifikowalności wydatków oraz rejestracja 
  
Szkolenie z członkami Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 
(ERC)  - Warszawa, 24.10.2019 r. 
Biuro ds. Doskonałości Naukowej  Polskiej Akademii Nauk zaprasza naukowców, 
rozważających ubieganie się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 
na warsztaty, które poprowadzą członkowie niezależnej  ERC Scientific Council. Celem 
spotkania jest lepsze zaznajomienie młodych, polskich uczonych z funkcjonowaniem 
programu ERC. Prócz członków Rady Naukowej ERC swoją perspektywą i 
doświadczeniami na temat doskonałego wniosku podzielą się laureaci grantów ERC z 
Polski. Szkolenie „ERC Meeting with Members of the ERC Scientific Council” daje 
niepowtarzalną szansę na uzyskanie wiedzy o grantach ERC bezpośrednio u źródła. 
Przedstawiciele ERC Scientific Council, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, 
podzielą się wskazówkami, jak przygotować skuteczny wniosek, jak przebiega proces 
jego oceny oraz jacy badacze mają szansę uzyskać ten prestiżowy grant. W drugiej 
części spotkania odbędzie się panel dyskusyjny, szukający odpowiedzi na pytanie, czy 
granty ERC są atrakcyjne dla polskich badaczy i jakie działania mogłyby tę atrakcyjność 
zwiększyć. Zaproszeni eksperci oraz zgromadzona publiczność będą zachęcani do 
prezentacji swoich perspektyw i szukania możliwych rozwiązań. Spotkaniu będzie 
towarzyszyła sesja posterowa, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zapoznać 
się z pionierskimi badaniami prowadzonymi w Polsce. 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Zapisy online 
przyjmowane są do 10 października br. do godz. 13.00. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-Europejskiego-Funduszu-Rozwoju-Regionalnego-Europejskiego-Funduszu-Spolecznego-oraz-Funduszu-Spojnosci-na-lata-2014-2020
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow-dla-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-na-2019-r-5/
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/aktualnosci/-/asset_publisher/F02UoEWBOnQ4/content/spotkanie-informacyjne-w-gdansku-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-202-5?redirect=https%3A%2F%2F


Więcej informacji o spotkaniu dot. grantów ERC oraz rejestracja 
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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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