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INFORMACJE OGÓLNE 

„Przystanek MAMA” na liście projektów wybranych do dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 
Depresja poporodowa dotyka około 13 – 20% kobiet. Mimo, iż problem ten  jest istotną 
kwestią zdrowia publicznego i społecznego, w Polsce brak jest oferty pomocy dla tej 
grupy osób .  
Celem konkursu Ministerstwa Zdrowia jest zapełnienie tej luki poprzez wprowadzenie 
profilaktyki depresji poporodowej: zapewnienie badań przesiewowych i możliwości 
leczenia, co długoterminowo, ma zmniejszyć negatywne dla rynku pracy skutki 
nieleczonej depresji.  
Projekt realizowany w konsorcjum z Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. ma objąć 
makroregion północny: województwo pomorskie, kujawsko – pomorskie oraz 
warmińsko – mazurskie.  
W Projekcie zaplanowano:  
1. edukację położnych i pielęgniarek POZ w zakresie wczesnej identyfikacji depresji 
poporodowej; 
2. akcję edukacyjno-informacyjną; 
3. konsultacje psychologiczne.  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, będący partnerem w 
Projekcie,  odpowiedzialny jest za komponent edukacyjny: przygotowanie planu 
szkolenia wraz z materiałami i dokumentami służącymi ocenie skuteczności działań 
edukacyjnych, udział w Radzie – współudział w tworzeniu projektu pilotażowego dot. 
profilaktyki depresji poporodowej oraz materiałów dydaktycznych dla uczestników 
projektu (personel medyczny), materiały edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin, 
materiały promocyjne, przygotowanie wytycznych dotyczących rekrutacji psychologów 
oraz wytycznych odnośnie prowadzenia trzech konsultacji dla młodych matek, 
merytoryczna obsługa strony oraz forum internetowego, przeprowadzenie analiz 
statystycznych dotyczących wskaźników realizacji programu (procent kobiet z 
podwyższonymi wynikami, monitorowanie stanu psychicznego po odbyciu trzech 
konsultacji oraz wskaźników związanych ze zgłoszeniem się na dłuższe leczenie). 
Liderem Projektu jest Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Gdańsk. 
Kierownikiem projektu ze strony Uczelni jest dr Magdalena Chrzan-Dętkoś z Instytutu 
Psychologii Wydziału Nauk Społecznych. 
Budżet Uniwersytetu Gdańskiego to ponad 300 tys. PLN. 
Wyniki konkursu 
  
Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 

  

http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-560-informacja_o_rozstrzygnieciu_konkursu.html


Do 31 grudnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 1 597 projektom 
dofinansowania o łącznej wartości ok. 6,6 mld zł, co stanowi 82,1% budżetu Programu. 
Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę ponad 9,5 mld zł. 
Wypłaciliśmy beneficjentom ponad 1,9 mld zł, co stanowi 24% budżetu Programu. 
Więcej informacji o realizacji RPO WP 
  
Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
6 lutego 2019 r. minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała czternastą wersję 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 
(SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. 
Modyfikacje wprowadzone do SZOOP PO WER mają na celu dostosowanie dokumentu 
do zmian, które zostały wprowadzone w ramach PO WER, przekazanego do KE 22 
listopada 2018 r., zatwierdzonego przez KE 14 grudnia 2018 r. i stosowanego od dnia 
notyfikacji decyzji KE, czyli od 18 grudnia 2018 r. 
Więcej informacji o zmianie SZOOP POWER 
  
Poradniki dotyczące aplikowania o granty MSCA 
Na stronie projektu Net4Mobility+ znajdują się poradniki dotyczące aplikowania o granty 
Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). Są to praktyczne przewodniki zawierające 
informacje o tym, jak z sukcesem wypełnić wniosek do każdego z konkursów MSCA, 
włącznie z obecnie otwartym konkursem RISE. Znaleźć tam można: wskazówki 
ekspertów, listę najczęściej popełnianych błędów przez aplikantów, odniesienia do 
dokumentów i zaleceń KE oraz inne przydatne informacje. 
Więcej informacji o poradniku 
  
  

KONKURSY 

Konkurs UWERTURA 3 
UWERTURA 3 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować 
ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. 
Badań Naukowych (ERC). Naukowcy chcący ubiegać się o staż w zagranicznych 
zespołach realizujących granty ERC muszą posiadać co najmniej stopień naukowy 
doktora. Praca w międzynarodowych zespołach badawczych jest doskonałą okazją do 
zdobycia cennego doświadczenia. W okresie 18 miesięcy od zakończeniu stażu badacz 
jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli 
kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce 
naukowej. Czas trwania stażu to co najmniej 3, a maksymalnie 6 miesięcy. Na 
tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 1 mln zł. 
Zakończenie naboru wniosków: 15.03.2019 r. 
Więcej informacji o konkursie UWERTURA 3 
  
Harmonogram naborów wniosków w Programie Inteligentny Rozwój na 2019 rok  
Dokument zawiera zestawienie terminów konkursów dla poszczególnych działań i 
poddziałań Programu Inteligentny Rozwój na 2019 rok.  
Więcej informacji o harmonogramie POIR 
  
Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2019 
04.02.2019 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu 
organizowanego w ramach programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań 

http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/253200/Raport%20z%20realizacji%20RPO%20WP%202014-2020%20(z%2031%20grudnia%202018%20r.)/118efef1-9089-445b-9778-4bca82cd8948
http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Informacja-o-zmianie-SZOOP-PO-WER-2014-2020-2023
http://www.kpk.gov.pl/?p=46952
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-na-2019-rok/Harmonogram-naborow-wnioskow-w-Programie-Inteligentny-Rozwoj


obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
(ICT) wspierających osoby z demencją. 
W konkursie mogą aplikować wyłącznie uczelnie. 
Termin składania wniosków: 24.05.2019 r. 
Więcej informacji o konkursie AAL 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Konferencję Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego „Let's talk about 
achievements” -  Lübeck (Niemcy), 09-10.04.2019 r. 
Konferencja jest okazją do poszerzenia wiedzy na temat osiągnięć projektów 
finansowanych przez Program Interreg Region Morza Bałtyckiego. 50 projektów 
przedstawi swoje osiągnięcia w zakresie wyzwań i możliwości związanych np. z 
gospodarką obiegu zamkniętego, efektywnością energetyczną lub zrównoważoną 
mobilnością miejską. Sześć platform projektowych skupia 48 projektów wokół głównych 
tematów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, w tym gospodarki ściekowej, 
błękitnego wzrostu i czystej żeglugi. W trakcie konferencji będzie okazja, aby spotkać 
się z przedstawicielami Komitetu Monitorującego, koordynatorami EUSBSR, 
przedstawicielami organizacji z regionu Morza Bałtyckiego oraz z zespołem 
wspierającym Instytucję Zarządzającą - Wspólnym Sekretariatem.  
Więcej informacji o konferencji 
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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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