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INFORMACJE OGÓLNE 

Kolejny projekt w ramach Programu Interreg – Region Morza Bałtyckiego 
realizowany przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego 
Projekt pt. „Bioekonomia na rzecz ‘błękitnego wzrostu’ w Regionie Morza Bałtyckiego” 
(Blue Platform) będzie głównie dotyczył wymiany międzynarodowej i współpracy z 
krajami nadbałtyckimi. Projekt Blue Platform wykorzysta wyniki z siedmiu już 
realizowanych lub zakończonych projektów współpracy terytorialnej INTERREG oraz 
trzech projektów finansowanych przez UE z innych źródeł, dotyczących promocji 
‘niebieskiej’ biogospodarki (m.in. Smart Blue Regions, Baltic Blue Biotechnology 
Alliance, Baltic Blue Growth, InnoAquaTech, MUSES, AquaBest, Plan4Blue, 
BlueWEBS, BIOCAS, BalticRIM) realizowanych przez sieć SUBMARINER. Pozwoli to 
w pełni wykorzystać możliwości związane z opracowanymi i pokrewnymi rozwiązaniami 
dla ‘niebieskiej’ biogospodarki wokół Morza Bałtyckiego, a także z innowacjami w tej 
dziedzinie. Ponadto Projekt przyczyni się do: stworzenie platformy, pozwalającej na 
wymianę rezultatów pomiędzy partnerami oraz pozostałymi interesariuszami 

  



‘niebieskiej’ biogospodarki, integracji wiedzy i ekspertyz w całym regionie Morza 
Bałtyckiego.  
Projekt będzie realizowany w konsorcjum składającym się z dziewięciu partnerów.  
Całkowity budżet projektu to ponad 1 mln EUR, natomiast budżet UG to blisko 100 tys. 
EUR.  
Kierownikiem Projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Katarzyna 
Palińska, prof. nadzw. z Wydziału Oceanografii i Geografii. 
Więcej informacji o projekcie 
  
Ponad milion na wdrożenia w Programie Inkubator Innowacyjności 2.0 
Konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska (lider), Uniwersytet Gdański, Gdański 
Uniwersytet Medyczny oraz Spółka celowa PG Excento sp. z o.o. znalazło się na 3. 
miejscu na liście rankingowej laureatów konkursu w ramach Programu Inkubator 
Innowacyjności 2.0. Ta wysoka lokata i dofinansowanie w kwocie 1 100 000,00 zł na 
wdrożenia utrwala pozycję Uniwersytetu Gdańskiego wśród liderów innowacyjności. 
W ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0. konsorcjum będzie prowadzić 
przedsięwzięcia przedwdrożeniowe, promować osiągnięcia naukowe pomorskich 
naukowców oraz wzmacniać współpracę między środowiskiem naukowym a 
otoczeniem biznesowym. Trzy pomorskie uczelnie zaplanowały m.in. spotkania z 
przedstawicielami biznesu w celu przedstawienia oferty technologicznej, wyników 
badań naukowych czy usług badawczych oraz udział w targach i wystawach typu 
‘science to business’. 
Konsorcjum jako jeden z 24 wnioskodawców tegorocznej edycji konkursu znalazło się 
w pierwszej ścisłej trójce konsorcjów z najwyższymi ocenami zespołu 
rekomendującego. Wysokie 3. miejsce na liście rankingowej laureatów konkursu 
utrwala pozycję Uniwersytetu Gdańskiego wśród liderów innowacyjności. 
Dofinansowanie dla konsorcjum wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 100 000,00 
zł. Dofinansowanie dla Uniwersytetu Gdańskiego wynosi 282.333,34 zł. Na 1. miejscu 
w konkursie znalazło się konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim jako liderem, a na 
2 – konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie jako liderem. 
Inkubator Innowacyjności 2.0 to przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami 
naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i 
przedsiębiorstwach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 
Trzy pomorskie uczelnie – Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański 
Uniwersytet Medyczny oraz funkcjonujące w ich strukturach Centra Transferu 
Technologii realizowały razem drugą edycję projektu – Inkubator Innowacyjności+ 
zakończoną w styczniu 2019 roku. 
Więcej informacji o wynikach konkursu 
  
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2019 r. o 
ustanowieniu przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” 
Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem 15 kwietnia 2019 r. ustanawia się 
przedsięwzięcie „Premia na Horyzoncie 2”. 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach: 
- programu ramowego Horyzont 2020, z wyłączeniem projektów realizowanych w 
ramach konkursu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI 
regions”, 
- programu Euratom, 

http://www.submariner-network.eu/projects/blue-platform
https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/87382/ponad_milion_na_wdrozenia_w_programie_inkubator_innowacyjnosci_20


- innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską 
lub jej agencje wykonawcze, pod warunkiem wykorzystywania w tych schematach 
zasad obowiązujących w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu 
Euratom. 
Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia stanowi 
równowartość w złotych: 
- 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego 
na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze 
środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony wynosi do 1 
000 000 euro; 
- 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego 
na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze 
środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony przekracza 
1 000 000 euro; 
- oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej 
przypadającego na podmiot uprawniony w przypadku, gdy podmiot uprawniony pełni 
jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest podmiotem, w którym jest 
realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych przyznany w ramach 
programu Horyzont 2020. 
Więcej informacji o Premii na Horyzoncie 2 
  
Komisja proponuje podwojenie środków na program Erasmus 
Komisja proponuje zwiększenie budżetu programu Erasmus w latach 2021–2027 do 
kwoty 30 mld euro, z czego 25,9 mld euro zostanie przeznaczonych na kształcenie i 
szkolenie, 3,1 mld euro – na młodych ludzi, 550 mln euro – na sport. 
Z możliwości programu Erasmus już korzystają miliony młodych Europejczyków, aby 
studiować, szkolić się i odbywać wolontariat za granicą. W ten sposób zdobywają nowe 
doświadczenia, poszerzają wiedzę o Europie i zwiększają swoje przyszłe szanse na 
rynku pracy. Dysponując dwukrotnie większymi środkami, program Erasmus będzie 
jeszcze bardziej skuteczny we wspieraniu kluczowych celów politycznych, takich jak 
utworzenie do roku 2025 europejskiego obszaru edukacji, wzmocnienie pozycji 
młodzieży oraz promowanie tożsamości europejskiej dzięki polityce w dziedzinie 
młodzieży, edukacji i kultury.  
Więcej informacji o nowej perspektywie Programu Erasmus+ 
  
Zmiana Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Zasad wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Dokonano aktualizacji zapisów Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 przede 
wszystkim w związku ze zmianą RPO WP 2014-2020, zatwierdzoną decyzją 
wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2018) 4398 z dnia 5 lipca 2018 r., a tym samym 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a także z uwagi na nowelizację 
rozporządzenia ogólnego i aktualizacją wytycznych wydanych przez Ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego. Ponadto wprowadzono niezbędne uzupełnienia, 
doprecyzowania i korekty treści Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 i ich 
załączników, mając na względzie doświadczenia wyniesione z dotychczasowego etapu 
wdrażania Programu oraz planowane do przeprowadzenia nabory wniosków. 
Dokument będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji 
RPO WP 2014-2020. 
Więcej informacji o zmianach w zasadach wdrażania RPO WP 
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Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020  
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP). 
Niniejszą uchwałą dostosowano załącznik nr 8.3 do zatwierdzonej przez Komitet 
Monitorujący RPO WP w dniu 8 marca 2019 roku zmiany Kryteriów wyboru projektów 
dla Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze oraz Działania 2.5 Inwestorzy 
zewnętrzni w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa RPO WP. Ponadto w 
związku z zakończonym procesem identyfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 
kolejnych projektów w ramach trybu pozakonkursowego zaistniała konieczność 
aktualizacji wykazu tych projektów, stanowiącego załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP. 
SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem 
realizacji Programu. 
Więcej informacji o zmianach w SZOOP RPO WP 
  
Aktualizacja SzOOP Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 
2 kwietnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zaakceptował aktualizację 
Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIR. 
Zmiany wprowadzone do dokumentu polegają na: 
- aktualizacji kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 4),  
- realokacji środków w ramach I, II, III oraz IV osi POIR, 
- aktualizacji nazw oraz wartości niektórych wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz 
wskaźników produktu (załącznik nr 2); 
- uzupełnieniu lub aktualizacji opisów działań/poddziałań POIR, 
- aktualizacji opisów działań/poddziałań POIR, 
- aktualizacji informacji o niektórych projektach pozakonkursowych. 
Więcej informacji o zmianach w SZOOP POIR 
  
  

KONKURSY 

Konkurs na granty indywidualne MSCA już otwarty 
Komisja Europejska ogłosiła konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie 
(MSCA Individual Fellowships 2019) w programie Horyzont 2020. Granty wyjazdowe, 
adresowane do naukowców posiadających stopień doktora lub co najmniej 4-letnie 
doświadczenie w pracy naukowej, można realizować w dowolnym kraju przez okres od 
jednego do trzech lat, w zależności od typu grantu.  
Data zamknięcia konkursu: 11 września 2019 r. 
Więcej informacji o konkursie MSCA IF 
  
Ruszył nowy konkurs na MSCA COFUND 2019 
Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie 
COFUND, czyli współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych. Wnioski 
mogą składać instytucje zainteresowane utworzeniem programów grantowych (dla 
osób ze stopniem naukowym doktora) oraz programów studiów doktoranckich.  
Termin zamknięcia konkursu: 26 września 2019 r. 
Więcej informacji o konkursie MSCA COFUND 
  
Ogłoszenie konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze 
Konkurs MOZART jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z 
agencją Austrian Science Fund (FWF), zgodnie z procedurą agencji wiodącej. Konkurs 

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowa-wersja-szoop-rpo-wp-2014-2020-z-28-marca-2019-r-
http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Aktualizacja-Szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-Programu-Inteligentny-Rozwoj-2014-2020-2022
https://www.kpk.gov.pl/?p=47856&znewsletter=17kwietnia2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=47844&znewsletter=17kwietnia2019


jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim 
zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik 
polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 
W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu 
badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie 
aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami 
niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. 
W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są wnioski wspólne, 
przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i austriackimi zespołami badawczymi 
zgodnie z wymaganiami FWF określonymi w programie FWF „Stand-Alone Projects”, a 
w przypadku badań klinicznych – w „Programme Clinical Research” (KLIF). 
Konkurs MOZART jest organizowany w trybie naboru ciągłego.  
Informacja o zakończeniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie 
internetowej NCN oraz w systemie ZSUN/OSF, nie później niż 3 miesiące przed 
terminem zakończenia naboru wniosków.  
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie 
zespoły badawcze w konkursie wynosi 5,5 mln zł. 
Więcej informacji o konkursie MOZART 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Warsztaty dla naukowców planujących ubiegać się o granty Europejskiej Rady 
ds. Badań naukowych (ERC) – Warszawa, 07.05.2019 r. 
Celem spotkania, które organizuje Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii 
Nauk, jest dostarczenie potencjalnym kandydatom informacji o tym, jak przygotować 
skuteczny wniosek i efektywnie zaplanować proces przygotowania aplikacji tak, by 
zmaksymalizować swoje szanse na otrzymanie grantu. 
Spotkanie poprowadzi przedstawiciel ENSPIRE SCIENCE, izraelskiej firmy 
konsultingowej specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach dotyczących wniosków 
naukowych o granty unijne. Do Warszawy przyjedzie YORAM BAR-ZEEW, dyrektor 
zarządzający firmy, mający ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze realizacji i 
konsultacji grantów.  
Wydarzenie jest bezpłatne, natomiast niezbędna jest rejestracja. 
Warsztaty są skierowane do naukowców zainteresowanych złożeniem aplikacji ERC w 
konkursach Starting lub Consolidator w 2019 lub 2020 roku. Warsztaty będą 
prowadzone w języku angielskim. Oprócz części ogólnej 10 naukowców z najbardziej 
zaawansowanymi projektami badawczymi będzie mogło skonsultować się online ze 
specjalistą Enspire Science. 
Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 24.04.2019 r. 
Liczba miejsc jest ograniczona.  
Więcej informacji o warsztatach ERC oraz rejestracja 
  
Warsztaty „ABC przygotowania wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i 
innowacyjne oraz projekty wspierające” – Warszawa, 23.05.2019 r. 
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na warsztaty z  przygotowania  wniosku w 
Programie Ramowym Horyzont 2020 do projektów badawczo-innowacyjnych (RIA – 
Research and Innovation action) oraz innowacyjnych (IA – Innovation action).  
Warsztaty prowadzone są w języku polskim, ćwiczenia i przykłady – w języku 
angielskim. 
Więcej informacji o warsztatach oraz rejestracja 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2594-wznies-wniosek-ponad-przecietnosc-warsztaty-erc-z-enspire-science
https://www.kpk.gov.pl/?event=abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-i-innowacyjne-oraz-projekty-wspierajace


  
Dzień z Horyzontem 2020 
Krajowy Punkt Kontaktowy zamieścił na swojej stronie internetowej prezentacje z Dnia 
z Horyzontem 2020 (Warszawa, 04.04.2019 r.) 
Więcej informacji o prezentacjach ze spotkania 
  
  
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 
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