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INFORMACJE OGÓLNE 

„SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW” na liście projektów, które otrzymały środki 
finansowe z Programu NAWA Promocja Zagraniczna 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w 
Programie Promocja Zagraniczna. Na zatwierdzonej liście podmiotów, które otrzymały 
środki finansowe, znalazł się Uniwersytet Gdański z projektem pt. „SEA-SEE 
PERSPECTIVE ON LAW (zobacz prawo z morskiej perspektywy): promocja Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na rynkach wschodnich i azjatyckich”, 
kierowanym  przez dr hab. Annę Jurkowską-Zeidler, prof. UG. (Prodziekan ds. 
Studenckich i Nauki WPiA). 
Dofinansowany projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii promująco-informacyjnej, 
której celem będzie zachęcenie kandydatów z zagranicy do podejmowania kształcenia 
oraz  do wymiany kadry akademickiej na Wydziale Prawa i Administracji UG. 
Celem projektu jest pozyskanie zagranicznych kandydatów na studia oraz 
intensyfikacja wymiany kadry akademickiej (zwłaszcza z Ukrainy, Kazachstanu oraz 
Chin) poprzez działania networkingowe oraz aktywizację WPiA UG w kierunku 
nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą. 
 Realizacja projektu obejmuje następujące działania: zintegrowane projekty, działania 
networkingowe, kampanie informacyjno-promocyjne, filmy, multimedia oraz tradycyjne 
materiały informacyjno-promocyjne. 
Projekt będzie realizowany w okresie 01.10.2019 – 30.09.2020, a jego całkowity budżet 
to 97 000 PLN. 
  
Raport po 735 konkursach: z budżetu Horyzontu 2020 wydano 47,3 mld euro 
47,3 mld euro rozdysponowano z budżetu programu Horyzont 2020 – wynika z danych 
opublikowanych przez Komisję Europejską 3 września 2019 r. po rozstrzygnięciu 735 
konkursów. Z tej ogólnej kwoty Polska zainkasowała prawie 483 mln euro. 716 polskich 
uczestników 1355 projektów (w tym 255 koordynacji) podpisało umowy GA (lub są w 
trakcie ich przygotowywania) na łączną kwotę 482,99 mln euro. Daje to Polsce udział 
w budżecie przyznanym uczestnikom projektów z UE na poziomie 1,12%. 
Więcej informacji o raporcie 
  
Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 (z 26 września 2019 r.) 
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP). 
Więcej informacji o SzOOP RPO WP 2014-2020 
  

  

http://www.kpk.gov.pl/?p=49958
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowa-wersja-szoop-rpo-wp-2014-2020-z-26-wrzesnia-2019-r-


  

KONKURSY 

Fundusze Norweskie - Nabory w Programie „Badania” ogłoszone 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło komponent badań stosowanych w 
Programie Badania. Ogłoszone zostały dwa konkursy: POLNOR i POLNOR CCS.  
POLNOR to konkurs główny na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze. Jego 
budżet wynosi blisko 50 milionów euro, z czego pojedynczy projekt może otrzymać 
dofinansowanie nawet do 1,5 miliona euro. Konkurs obejmuje wiele obszarów, między 
innymi: zdrowie i opiekę społeczną; przemysł i technologie informacyjne; transport i 
klimat; żywność i zasoby naturalne; rozwój społeczny i gospodarczy; pojazdy 
bezzałogowe. 
POLNOR CCS to jeden z konkursów towarzyszących, którego tematyka skupia się 
wokół wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Budżet konkursu to ponad 11,5 
miliona euro. 
Termin zamknięcia konkursów upływa 12 grudnia 2019 o godzinie 16:00. 
Więcej informacji o konkursach POLNOR i POLNOR CCS 

Więcej informacji o konkursie POLNOR  
Więcej informacji o konkursie POLNOR CCS 
  
Ogłoszenie konkursu BiodivClim „Biodiversity and Climate Change” 
Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią BiodivERsA ogłasza konkurs 
BiodivClim Biodiversity and Climate Change na międzynarodowe projekty badawcze 
dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych. O finansowanie mogą się starać 
konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych 
pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Kierownik 
polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 
Harmonogram konkursu: 
Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 5 listopada 
2019 r. 
W konkursie BiodivClim można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu 
badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub 
wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z 
wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. 

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na 
realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. 
euro. 
Więcej informacji o konkursie BiodivClim 
  
KET-Biotechnologia – nabór wniosków projektowych Horyzont 2020  
Istotnym elementem celu szczegółowego programu Horyzont 2020 „Wiodąca pozycja 
w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych” są kluczowe technologie 
prorozwojowe (KET), w tym BIOTECHNOLOGIA.  
Wnioski projektowe można składać w odpowiedzi na następujące tematy: 
- BIOTEC-06-2020: Reprogrammed microorganisms for biological sensors (IA) 
- BIOTEC-07-2020 : Multi-omics for genotype-phenotype associations (RIA) 
- CE-BIOTEC-08-2020: New biotechnologies to remediate harmful contaminants (RIA) 
- CE-BIOTEC-09-2020: Upcycling Bio Plastics of food and drinks packaging (RIA) 
Zamknięcie naboru wniosków do tematów BIOTEC-06, 07 i 09: 12 grudnia 2019 
17:00:00 CET. 

https://ewt.pomorskie.eu/-/nabory-w-programie-badania-ogloszone
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog/polnor-2019-call/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog/polnor-ccs-2019-call/
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-biodivclim/ogloszenie2019


Zamknięcie naboru wniosków do tematu BIOTEC-08: 15 kwietnia 2020 17:00:00 CET. 
Więcej informacji o konkursach KET-Biotechnologia 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze 
środków Funduszy Europejskich” – Gdańsk, 15.10.2019 r. 
Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z zasadą konkurencyjności 
w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W programie 
szkolenia m.in.: Kto i kiedy powinien stosować „Zasadę konkurencyjności"; PZP czy 
„Zasada konkurencyjności" – Jak wybrać odpowiednią procedurę udzielania 
zamówienia?; Prawidłowe i ciekawe zapytanie ofertowe – Jak je przygotować?; 
Warunki udziału w postępowaniu. Kryteria oceny ofert; Wybór najkorzystniejszej oferty. 
Dokumentowanie zamówienia; Kto powinien publikować ogłoszenia w Bazie 
konkurencyjności?; Korzyści z publikacji zamówień w Bazie konkurencyjności; 
Prawidłowa publikacja zapytania ofertowego; Wytyczne odnośnie wydatkowania 
środków przez beneficjentów nie stosujących ustawy PZP; Zasada konkurencyjności w 
projekcie – tryby, progi; Szacowanie wartości zamówienia. Opis przedmiotu 
zamówienia; Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty; Zasady kwalifikowania 
wydatków; 
Pomniejszanie nieprawidłowo poniesionych wydatków; Nieprawidłowości indywidualne 
i systemowe, nadużycia finansowe; Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości; 
Panel dyskusyjny. 
Szkolenie organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
odbędzie się Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i 
przesłanie go do 14 października 2019 r. 
Więcej informacji o szkoleniu z zasady konkurencyjności 
  
  
  
  
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, 

kliknij tutaj 
  

  

https://www.kpk.gov.pl/?p=49116&znewsletter=25wrze%C5%9Bnia2019
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/aktualnosci/-/asset_publisher/F02UoEWBOnQ4/content/szkolenie-w-gdansku-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-wspolfinansowanych-ze-srodkow-funduszy-europejskic-4?redirect=https%3A%2F%2Fpomorskiewunii.pomorskie.eu%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_F02UoEWBOnQ4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
mailto:projektyug@ug.edu.pl
http://www.ug.edu.pl/
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

