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INFORMACJE OGÓLNE 

Projekt „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w 
zasobach polskich instytucji naukowych” z dofinansowaniem Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
Projekt „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w 
zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO) jest jednym z dwóch projektów, które 
otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu POPC 2.3.1. 
Celem projektu IMBIO jest otwarcie dostępu do danych naukowych, dotyczących 
różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota), w zasobach Polskich 
instytucji naukowych. Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie 
danych nieistniejących dotąd w formie cyfrowej i/lub nieudostępnionych poprzez sieć 
internetową. Powstanie system informatyczny integrujący i udostępniający dane z 
kolekcji przyrodniczych (np. dane okazów dowodowych, zdigitalizowane zielniki i inne 
kolekcje) oraz dane o stwierdzeniach gatunków z innych źródeł informacji, które nie były 
dotąd dostępne cyfrowo (źródła bibliograficzne, notatniki terenowe, starsze bazy offline, 
należące do partnerów projektu). Otwarty zostanie dostęp do danych o rozmieszczeniu 
gatunków w Polsce oraz danych z najcenniejszych naukowo polskich kolekcji okazów 
flory i fauny z całego świata. Planowane narzędzia i aplikacje wesprą profesjonalistów 
i specjalistów amatorów (citizen science), pozwalając pozyskiwać nowe dane z terenu 
i działań digitalizacyjnych, redukując koszty digitalizacji poprzez pracę w grupie 
(również działania typu crowd-sourcing). Ułatwiony będzie dostęp do aktualnych 
danych o gatunkach szczególnego zainteresowania (inwazyjne, szkodliwe, zagrożone, 
chronione), istotnych dla gospodarki czy innych sfer życia publicznego (ochrona 
zdrowia, edukacja). 
Wartość przyznanego dofinansowania dla całego konsorcjum, na czele którego stoi 
Uniwersytet Warszawski, wynosi ponad 18,7 mln PLN. 
Kierownikiem Projektu po stronie UG jest dr inż. Jarosław K. Nowakowski z Wydziału 
Biologii. 
  
  

KONKURSY 

Nabory w Programie Region Morza Bałtyckiego 
Do 27 lutego 2020 roku w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego trwa drugi 
nabór wniosków na fazę rozszerzenia. W naborze mogą brać udział tylko partnerzy 
reprezentujący projekty już realizowane. Wspólny sekretariat programu jest w kontakcie 

  



z partnerami wiodącymi takich projektów, zainteresowanym partnerom udziela 
konsultacji, które są obowiązkowe przed złożeniem wniosku w systemie Bamos. 
Więcej informacji o konkursie rozszerzonym 

Od 5 listopada do 9 grudnia 2019 r. trwać będzie drugi nabór na projekty typu 
Seed Money.  
Więcej informacji o konkursie Seed Money  
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

„Pomorskie regionalne forum partnerów programu Horyzont 2020 oraz Horyzont 
Europa” – Gdańsk, 13.11.2019 r. 
Regionalne forum partnerów będzie okazją do nawiązania współpracy wśród 
podmiotów w regionie dla realizacji projektów w obecnej oraz przyszłej perspektywie 
finansowej po 2020 roku. Podczas spotkania zorganizowane zostaną warsztaty oraz 
panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi z Krajowego Punktu Kontaktowego 
Programów Badawczych UE oraz Komisji Europejskiej,  a także Instytutu Fraunhofera. 
Więcej  informacji o spotkaniu „Pomorskie regionalne forum …” oraz rejestracja 

   
Warsztaty „Ostatnie konkursy w programie HORYZONT 2020. Przygotuj z nami 
budżet" – Politechnika Gdańska, 29.10.2019 r. 
Adresatami warsztatów są w szczególności: 
- pracownicy naukowi, którzy zamierzają przygotowywać i składać wnioski projektowe 
(typu: RIA, IA lub CSA) do programu UE Horyzont 2020, 
- pracownicy biur obsługi projektów, 
- pracownicy zajmujący się finansami i księgowością. 
Podczas spotkania przedstawione zostaną wybrane aspekty finansowe w Horyzoncie 
2020 potrzebne do prawidłowego oszacowania budżetu wniosku projektowego. 
W programie przewidziano liczne ćwiczenia praktyczne. 
Warsztaty poprowadzi kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów 
Ramowych UE w Gdańsku, Renata Downar-Zapolska. 
Rejestracja na szkolenie, poprzez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony poniżej, trwa 
do dnia 28 października 2019 r. do godziny 14.00. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Więcej informacji o warsztatach z przygotowywania budżetu 
  
Webinarium  „MSCA Innovative Training Networks” - ON-LINE, 06.11.2019 r. 
Projekt Net4Mobility+ zaprasza na webinarium, podczas którego zostanie omówiony 
instrument Innovative Training Networks (Działanie Marii Skłodowskiej-Curie), 
wskazówki jak napisać wniosek, a także zostaną zaprezentowane doświadczenia z 
poprzednich konkursów ITN. To spotkanie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad i 
wymagań ITN oraz odpowiednie wypełnienie poszczególnych części wniosku.   
Więcej informacji o webinarium i 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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