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INFORMACJE OGÓLNE 

Projekt z Wydziału Oceanografii i Geografii wśród dziewięciu wybranych do 
dofinansowania w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 
Projekt „AquaVIP – Platforma rozwoju kariery w akwakulturze w regionie Południowego 
Bałtyku” podejmuje aspekt budowania kariery w akwakulturze. Działania projektu 
obejmują rozpowszechnianie wizerunku nowoczesnej akwakultury jako dostępnego 
obecnie źródła produkcji białka, kreowania rynku zarówno dla produktów z hodowli, jak 
i nowoczesnych technologii oraz profesjonalnej edukacji w krajach regionu 
Południowego Bałtyku. 
Głównym celem projektu jest wzmocnienie rynku pracy w sektorze akwakultury poprzez 
rozwój transgranicznych szkoleń, budowanie sieci kontaktów i wzmacnianie zdolności 
biznesowych. W rezultacie powstanie oferta rozwoju kariery dla studentów i młodych 
profesjonalistów (AquaYouth), sieć szkolenia zawodowego (AquaProfi) dla 
profesjonalistów oraz wirtualna platforma z modułami e-learningowymi (AquaTION). 
Grupy docelowe projektu to: MŚP, studenci, hodowcy, stowarzyszenia rolników, 
instytucje badawcze i edukacyjne, ośrodki kariery, władze lokalne/regionalne. 
Całkowity budżet projektu dla konsorcjum (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w 
Rostocku, Uniwersytet w Kłajpedzie, Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie) to 
ponad 1 mln EUR. 
Kierownikiem projektu jest mgr Hanna Łądkowska (hanna.ladkowska@ug.edu.pl) z 
Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich. Informacji o projekcie 
udziela mgr Barbara Dmochowska (b.dmochowska@ug.edu.pl) 
Więcej informacji o wynikach naboru 
  
21 mld zł z Funduszy Europejskich dla polskiej nauki 
MNiSW, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy i 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w obecnej perspektywie 
przeznaczą łącznie ponad 21 mld złotych ze środków europejskich na wsparcie 
transferu wiedzy z nauki do gospodarki, dydaktykę oraz umiędzynarodowienie 
polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. 
Więcej informacji o funduszach na naukę 
  
Stosowanie RODO w projektach współfinansowanych z EFS w ramach IZ RPO 
WP 2014-2020 
Instytucja Zarządzająca Województwa Pomorskiego przygotowała listę zagadnień, na 
które powinno się zwrócić szczególną uwagę w procesie przetwarzania danych 
osobowych podczas realizacji projektu.  
Więcej informacji o RODO 
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KONKURSY 

Wkrótce nabór w Programie Edukacja w ramach funduszy norweskich i EOG 
Ponad 90 mln zł na edukację dla instytucji z całej Polski – to najnowsza oferta Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji, Operatora Programu Edukacja. 
Program Edukacja to nowa inicjatywa edukacyjna realizowana ze środków 
Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, w której wnioskować o 
dofinansowanie mogą podmioty na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od 
edukacji wczesnoszkolnej. Głównym celem jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i 
społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie 
stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami tj. Islandią, 
Liechtensteinem i Norwegią.  
Beneficjentami funduszy mogą zostać publiczne lub prywatne placówki edukacyjne na 
wszystkich poziomach kształcenia (edukacja szkolna, wyższa, zawodowa, kształcenie 
ustawiczne) oraz instytucje lub organizacje działające w obszarze edukacji 
pozaformalnej na ww. poziomach kształcenia (np. organizacje non-profit, 
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe czy ośrodki szkoleniowe). Program 
skierowany jest również do organów publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym 
lub krajowym. 
Działania programowe mają za zadanie wspierać rozwój kadr pracujących w obszarze 
edukacji oraz, poprzez realizację działań programowych, wzmacniać jakość i dostęp do 
wiedzy w Polsce. 
Program Edukacja zbudowany jest z czterech komponentów: 
•profesjonalny rozwój kadry, 
•mobilność w szkolnictwie wyższym, 
•współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), 
•współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji. 

W ramach mobilności w szkolnictwie wyższym możliwa będzie: 
• mobilność studentów: 
-  
na studia – wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-
Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku 
akademickim; 
-  
na praktykę – wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców 
na praktyki do współpracujących instytucji lub przedsiębiorstw na okres od 2 do 12 
miesięcy w jednym roku akademickim. 
• mobilność pracowników uczelni - trwające maksymalnie 6 tygodni mobilności: 
-  
nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych; 
-  
polskich pracowników pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu 
realizacji staży „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i 
konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej 
dziedzinie; 
-  
przedstawicieli przedsiębiorstw z Polski i z Państw – Darczyńców w celu prowadzenia 
zajęć dydaktycznych dla studentów na uczelni przyjmującej. 
Więcej informacji o Programie Edukacja 
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Trwa nabór do Mission Boards Horizon Europe 
Program Horyzont Europa (2021-27) będzie największym w historii Europy programem 
finansowania badań i innowacji. Przewidziane w nim środki posłużą do realizacji 
kluczowych wyzwań cywilizacyjnych. W długim procesie konsultacyjnym i analitycznym 
wybranych zostało 5 obszarów, które można nazwać europejskimi misjami dla 
przyszłych pokoleń: zmiany klimatu, onkologia, zdrowa ziemia, czyste oceany i morza, 
smart cities. Obecnie trwa nabór do tzw. zarządów misji (mission boards). W skład 
każdego z nich wejdzie 15 ekspertów, których rolą będzie doradzanie Komisji 
Europejskiej w identyfikacji kluczowych zagadnień z danego obszaru. To ważne, aby 
wśród członków mission boards znaleźli się Polacy. Zachęcamy do aplikowania. 
Więcej informacji o naborze ekspertów 
  
Niemcy oferują stypendia dla menadżerów nauki – ERA Fellowships 
W ramach krajowej strategii dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) Niemcy 
rozszerzają współpracę z państwami członkowskimi EU13. W tym kontekście 
Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych uruchomiło akcję „ERA 
Fellowships ScM – Science Management”. Stypendia mają na celu wzmocnienie sieci 
i współpracy pomiędzy organizacjami badawczymi, organizacjami finansującymi 
badania i instytucjami szkolnictwa wyższego w Niemczech i krajach partnerskich.  
ERA Fellowships jest przeznaczone dla menedżerów nauki (średni poziom zarządzania 
administracyjnego) z organizacji badawczych, organizacji finansujących badania lub 
instytucji szkolnictwa wyższego w państwach UE13 (stypendystów z UE13) i 
niemieckich organizacji badawczych, organizacji finansujących badania lub instytucji 
szkolnictwa wyższego (organizacji przyjmujących) zainteresowanych wymianą wiedzy 
lub tworzeniem/rozbudowywaniem sieci. 
Stypendium zakłada 8-12-tygodniowe pobyty w Bonn i Berlinie w okresie między 15 
stycznia a 31 maja 2020 r. 
Proces aplikowania przebiega w dwóch etapach. Wstępny wniosek należy złożyć do 19 
czerwca 2019 r. Po zakończeniu oceny wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do 
złożenia pełnego wniosku. 
Więcej informacji na temat stypendium  
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Spotkanie "Tematyka morska w programie Ramowym UE – Horyzont 2020" – 
Gdynia, 11.06.2019 r. 
Uniwersytet Morski w Gdyni wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów 
Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej oraz Biurem Regionalnym Województwa 
Pomorskiego w Brukseli zapraszają na szkolenie pn. "Tematyka morska w programie 
Ramowym UE – Horyzont 2020".  
Podczas wydarzenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z tematyką morską 
w konkursach programu HORYZONT 2020 oraz HORYZONT Europa. Zaprezentowane 
zostaną także inne źródła finansowania niebieskiego wzrostu oraz wybrane projekty o 
tematyce morskiej realizowane w naszym regionie.  
Spotkanie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. w godz. 11.30 - 14.00 w Sali 
Multimedialnej Biblioteki Uniwersytetu Morskiego. 
Program warsztatów oraz możliwość rejestracji na spotkanie dostępne są na stronie 
RPK Gdańsk w zakładce SZKOLENIA. Rejestracja trwa do dnia 7 czerwca 2019 r., do 
godz. 12.00. 
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Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Więcej informacji o spotkaniu o tematyce morskiej 
  
Prezentacje ze spotkań "Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 – podsumowanie realizacji w latach 2014-2018, 
planowane kierunki na lata 2019-2020"  
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkań poświęconych 
Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, które odbyły się w maju 2019 roku w Malborku, Chojnicach, Starogardzie 
Gdańskim oraz Gdańsku. 
Więcej informacji o prezentacjach  
  
Szkolenie „TWINNING dla początkujących. Wymagania konkursu i zasady 
przygotowania wniosku projektowego” – Warszawa, 19.06.2019 r.  
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalny Punkt 
Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE zapraszają na szkolenie 
poświęcone nadchodzącemu konkursowi WIDESPREAD-05-2020: TWINNING. Celem 
szkolenia będzie przedstawienie uczestnikom ogólnych zasad instrumentu Twinning 
oraz zapoznanie ich ze strukturą i oceną wniosku projektowego. 
Więcej informacji o szkoleniu Twinning 
  
Szkolenie dla naukowców składających wnioski do aktualnego konkursu „Granty 
indywidualne MSCA IF” - Warszawa, 31.05.2019 r. 
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza naukowców zamierzających złożyć 
wniosek do obecnego konkursu MSCA IF na szkolenie, podczas którego omówione 
zostaną zasady konkursu i proces przygotowania wniosku. Swoim doświadczeniem 
podzieli się z uczestnikami laureat realizujący grant MSCA IF w Polsce. 
Więcej informacji o szkoleniu MSCA IF 
  
Warsztaty z pisania wniosków na ERC Advanced Grant – Warszawa, 04.06.2019 
r. 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na warsztaty z 
pisania wniosków na konkurs ERC Advanced Grant. Konkurs jest adresowany do 
naukowców, którzy mogą się pochwalić wybitnym dorobkiem naukowym na przestrzeni 
ostatnich 10 lat. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko 
cenione są projekty interdyscyplinarne. 
Więcej informacji o warsztatach 
  
  
 
  
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. 
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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 
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