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INFORMACJE OGÓLNE 

“Mobilność w szkolnictwie wyższym” – nowy projekt dofinansowany z 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-
2021 
Program Edukacja, w ramach którego przygotowano dofinansowany projekt, powstał 
na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest 
zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a 
Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. 
Projekt Uniwersytetu Gdańskiego ma na celu zwiększenie mobilności studentów i 
pracowników uczelni pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami. 
Projekt swym zakresem obejmuje:  
1. Mobilność pracowników UG: 
• mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-
Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, na okres od 1 dnia do 6 tygodni; 
• mobilność pracowników pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu 
realizacji wyjazdów typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, 
warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w 
danej dziedzinie na okres od 1 dnia do 6 tygodni.  
2. Mobilności studentów UG: 
• wyjazdy studentów polskich do Państw-Darczyńców na praktyki do instytucji 
współpracujących na okres od 2 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim. 
Kwota przyznanego dofinansowania to 26 469 EUR. 
  
Fotoreaktor cienkowarstwowy powstanie w ramach projektu prof. dr hab. Adriany 
Zaleskiej-Medynskiej z Programu TANGO 3 
Głównym celem projektu jest zaprojektowanie, budowa oraz przetestowanie 
nowatorskiego fotoreaktora cienkowarstwowego wyposażonego w warstwę 
fotokatalityczną w postaci nanorurek zbudowanych z mieszaniny TiO2 z Ag2O i/lub 
Cu2O. 
Ponadto celem projektu jest: 
1. stworzenie koncepcji gospodarczego wykorzystania fotoreaktora 
cienkowarstwowego w takich dziedzinach gospodarki jak procesy dezynfekcji i/lub 
uzdatniania fazy wodnej;  
2. przeprowadzenie analiz rynkowych, diagnozujących zapotrzebowanie na produkcję 
i/lub wykorzystanie fotoreaktora cienkowarstwowego;  
3. opracowanie zgłoszenia patentowego, dotyczącego fotoreaktora 
cienkowarstwowego wyposażonego w warstwę fotokatalityczną w postaci nanorurek 
zbudowanych z mieszaniny TiO2 z Ag2O i/lub Cu2O;  

  



4. pozyskanie partnera zainteresowanego wytwarzaniem/produkcją i/lub użytkowaniem 
takich fotoreaktorów. 
Projekt będzie realizowany w okresie styczeń – grudzień 2020 r., a jego budżet to 178 
825 PLN. 
Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska z Wydziału 
Chemii. Głównymi wykonawcami w projekcie są dr inż. Paweł Mazierski oraz mgr inż. 
Magda Kozak. 
  
Jak uniknąć błędów w księgowaniu kosztów projektu H2020 – poradnik Komisji 
Europejskiej 
Komisja Europejska przygotowała wytyczne, które pomagają beneficjentom programu 
Horyzont 2020 uniknąć błędów w księgowaniu kosztów projektu. 
Więcej informacji o wytycznych H2020 
  
8 tys. respondentów wypełniło ankiety KE na temat kształtowania Horyzontu 
Europa 
Zrównoważone rozwiązania i prostsze zasady – to dwie najczęściej powtarzające się 
odpowiedzi w kwestionariuszach dotyczących kształtowania programu Horyzont 
Europa. W dwóch ankietach Komisji Europejskiej głos zabrało online ponad 8000 
respondentów. To innowacyjne podejście do wspólnego projektowania kolejnego 
programu ramowego dotyczącego badań i innowacji. 
Więcej informacji o wynikach ankiet 
  
  

KONKURSY 

Harmonogram konkursów NCN w 2020 roku w tym m.in. DAINA, BEETHOVEN 
CLASSIC 4, SHENG 
Ustalono już wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów w 2020 roku.  
Więcej informacjo o terminach konkursów NCN 
  
Drugie zaproszenie do składania wniosków o Interreg BSR Seed Money jest 
otwarte 
Środki początkowe (seed money) są finansowane z programu regionu Morza 
Bałtyckiego Interreg w celu wsparcia przygotowania projektów zgodnie z planem 
działania strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Dzięki funduszom 
początkowym można przygotować projekty dla dowolnego źródła finansowania 
dostępnego w regionie. Procedura składania wniosku o pieniądze początkowe składa 
się z dwóch etapów.  
Krok 1: Wybór wstępny przez obszar polityki EUSBSR i koordynatorów działań 
horyzontalnych 
- Zaproszenie otwarte: 5 listopada 2019 r  
- Przedłożenie projektów wniosków do odpowiedniego obszaru polityki lub 
koordynatora działań horyzontalnych (PAC / HAC) do 9 grudnia 2019 r.  
- Wstępna selekcja PAC / HAC: 20 stycznia 2020 r. 
Krok 2: Składanie wniosków o środki początkowe do regionu Morza Bałtyckiego 
Interreg (tylko wnioski wstępnie wybrane przez komitety doradcze / komitety doradcze) 
- Składanie wniosków do instytucji zarządzającej / wspólnego sekretariatu za 
pośrednictwem systemu internetowego do 23 marca 2020 r 
- Wybór projektów kapitału początkowego przez Komitet Monitorujący: czerwiec 2020 
r. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/190305_avoiding-errors-when-claiming-costs_en.pdf
https://www.kpk.gov.pl/?p=50315&znewsletter=30pa%C5%BAdziernika2019
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-21-harmonogram-konkursow-2020


Termin składania wniosków upływa 9 grudnia 2019 r. 
Więcej informacji o konkursie Seed Money 
  
Nowy nabór na dofinansowanie w ramach Instytutu Szwedzkiego 
19 listopada br. Instytut Szwedzki uruchomi kolejny nabór na dofinansowanie projektów 
wpisujących się w priorytety Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). 
Naborem objęte są państwa członkowskie SUERMB, w tym Polska, a także Rosja i 
kraje Partnerstwa Wschodniego. Partnerstwo w ramach projektu musi składać się z co 
najmniej 3 podmiotów ze wskazanych powyżej państw, przy czym głównym 
wnioskodawcą powinna być organizacja ze Szwecji.  
Projekt nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy. 
Projekt może ubiegać się o kwotę od 100 000 SEK do 500 000 SEK. 
Więcej informacji o konkursie Instytutu Szwedzkiego 
  
Konkurs na ERC Consolidator Grant 2020 otwarty 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła konkurs na ERC Consolidator Grant 
2020. Możliwość składania wniosków w portalu Funding&Tender Opportunities jest 
opóźniona ze względów technicznych, jednak dostępne są wszystkie niezbędne 
dokumenty konkursowe, a ERC zapewnia, że termin naboru nie zostanie wydłużony.  
Wnioski będzie można składać do 4 lutego 2020 r.  
Więcej informacji o konkursie ERC Consolidator Grant 
  
Ostatni nabór wniosków w obszarze Środowisko w Programie Horyzont 2020 
otwarty 
Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków dla 30 tematów w obszarze 
Środowisko.  
Na chętnych czeka 391, 2 mln euro.  
Nabór wniosków potrwa do 13 lutego 2020 (dla etapu I) oraz do 3 września 2020 (dla 
etapu II).  
Więcej informacji o konkursie Środowisko H2020 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie pt. "Plan zarządzania danymi i Open Access w projektach badawczych" 
– Gdańsk, 21.11.2019 r. 
Uczestnicy szkolenia organizowanego przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej, dowiedzą się, czym jest plan zarządzania 
danymi, jakie są jego elementy i narzędzia do tworzenia planu, czym jest polityka Open 
Access oraz jej modele. Przedstawione zostaną czasopisma, wydawnictwa oraz 
repozytoria, w których można publikować lub zamieszczać publikacje w formule Open 
Access. Podczas spotkania przedstawione zostaną też najważniejsze zasady 
dotyczące Open Access i Open Research Data w Programie Horyzont 2020. 
Szkolenie poprowadzi Pani Magadalena Szuflita-Żurawska z Biblioteki Głównej 
Politechniki Gdańskiej. 
Zapisy na szkolenie do dnia 20 listopada 2019 r. do godziny 12. 
Więcej informacji i rejestracja na szkolenie 
  
Warsztaty dotyczące przyszłych pomorskich inicjatyw w Programie Interreg 
Południowy Bałtyk 2020+ - Gdańsk, 11.12.2019 r. 

https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/seed-money-calls/2nd-call-for-applications-open.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Seed+money+call+open+%7C+Interreg+BSR+news&utm_term=Opens+internal+link+in+current+window&utm_content=Seed+money+call+open+%7C+Interreg+BSR+news
https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/
https://www.kpk.gov.pl/?p=50302&znewsletter=13listopada2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=50516&znewsletter=13listopada2019
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-szkolenie-pt-plan-zarzadzania-danymi-i-o,895


Warsztaty będą okazją do dyskusji na temat potrzeb beneficjentów możliwych do 
realizacji w przyszłym programie Południowy Bałtyk 2020+, oraz ich gotowości do 
zaangażowania się w nowe przedsięwzięcia unijne. 
Warsztaty prowadzone będą modułowo, tj. sesja plenarna oraz część warsztatowa 
prowadzona przez doświadczonych ekspertów. Będzie to również możliwość do 
wymiany doświadczeń oraz podzielenia się własnymi przemyśleniami co do kształtu 
przyszłego programu, usprawnień w systemie wdrażania i zakresie przyszłych 
projektów. 
Więcej informacji o warsztatach z programu Południowy Bałtyk 
  
Seminarium informacyjne w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - nabór projektów 
seed money w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego – Warszawa, 
26.11.2019 r. 
Podczas spotkania przedstawione zostaną dotychczasowe doświadczenia z realizacji 
projektów seed money i zasady obowiązujące w 2. naborze. Przedstawiciele trzech 
koordynatorów obszarów tematycznych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 
(SUE RMB) omówią zasady preselekcji wniosków projektowych. 
Więcej informacji o seminarium seed money 
  
  
  
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://evenea.pl/event/727876-7/
https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/spotkanie/
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