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INFORMACJE OGÓLNE 

Przeanalizuj Horyzont 2020 – nowe, interaktywne narzędzie do statystyk na 
stronie KPK PB UE 
Komisja Europejska rozdysponowała już 46,62 mld euro z ponad 77 mld budżetu 
programu Horyzont 2020. Z całości wydatkowanej dotychczas kwoty Polska zdobyła 
prawie 475 mln euro (1,12% budżetu przypadającego państwom UE). Analiza dotyczy 
702 konkursów ocenionych przez KE w zakresie  podpisanych umów grantowych na 
realizację projektów przed 5 czerwca 2019 r.   
Więcej informacji o nowym narzędziu do statystyk Horyzontu 2020 
  
  

KONKURSY 

Ustanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe 
Współfinansowane 
W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% 
kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze 
środków krajowych. 
Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone za 
pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni 
Finansowania (OSF) w trybie ciągłym.  
Więcej informacji o naborze PMW 
  
Konkurs GRIEG finansowany z funduszy norweskich i EOG 
GRIEG to konkurs finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 
2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora 
odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania” z alokacją ponad 129 
mln euro ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy 
pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. 40% środków jest przeznaczone na 
wspieranie badań podstawowych, między innymi w ramach konkursu GRIEG. 
GRIEG jest konkursem na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane 
we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem 
badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Badania muszą być realizowane 
wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z co najmniej 
jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz co najmniej 
jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu może być naukowiec 
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji 
badawczej. Liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być instytucja 
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badawcza. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i 
organizacje pozarządowe. Czas realizacji projektu może wynosić 24 lub 36 miesięcy. 
Budżet konkursu wynosi ponad 37 mln euro.  Wnioskowana wysokość finansowania na 
cały okres realizacji polsko-norweskiego projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 
do 1,5 mln euro. Z grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu 
badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz 
inne koszty związane z realizacją projektu. Konkurs trwa do 17.09.2019 r. 
Więcej informacji o konkursie GRIEG 
  
Konkurs IdeaLab finansowany z funduszy norweskich i EOG 
IdeaLab to konkurs finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na 
lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora 
odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania” z alokacją ponad 129 
mln euro ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy 
pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. 40% środków jest przeznaczone na 
wspieranie badań podstawowych, między innymi w ramach konkursu IdeaLab. 
IdeaLab jest konkursem na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły 
badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę 
lidera konsorcjum oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub 
Liechtensteinu. Kierownikiem projektu realizowanego może być naukowiec posiadający 
co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji badawczej. W 
skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, instytucje publiczne, 
organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Konkurs będzie przeprowadzony 
zgodnie z formułą „sandpit” opracowaną przez Radę Nauk Ścisłych i Technicznych 
Wielkiej Brytanii i stosowaną przez Norweską Radę Badań pod nazwą idélab. Głównym 
elementem konkursu są warsztaty, podczas których uczestnicy reprezentujący 
instytucje badawcze, organizacje pozarządowe, czy inne instytucje publiczne lub 
prywatne zmierzą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami. 
Nowatorska formuła warsztatów wspiera opracowanie przełomowych, 
interdyscyplinarnych i innowacyjnych koncepcji projektów badawczych. 
Budżet konkursu wynosi niemal 4,5 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania 
na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. 
Z grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, 
zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty 
związane z realizacją projektu.  
Projekt może trwać 24 lub 36 miesięcy. 
Konkurs trwa do 19.08.2019 r. 
Więcej informacji o konkursie IdeaLab 
  
Ogłoszenie konkursu UWERTURA 4 
NCN ogłosiło konkurs UWERTURA 4 na staże w zagranicznych zespołach naukowych 
realizujących granty ERC. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy planują 
wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC i są 
zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym 
systemie grantowym. Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym występowaniu o 
środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału polskich naukowców 
wśród laureatów grantów ERC. W konkursie tym można otrzymać środki finansowe na 
pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym osoby 
przewidzianej na staż oraz pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do 
miejsca stażu zagranicznego 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży ustalono na 1 mln 
zł. 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en
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Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF 
zgodnie z procedurą składania wniosków. 
Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r. 
Więcej informacji o konkursie UWERTURA 
  
Ostatnie konkursy TWINNING i ERA CHAIRS w Horyzoncie 2020: większy budżet, 
większe szanse 
Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Programu Pracy dla obszaru 
Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa. Dokument 
zawiera zasady konkursów WIDESPREAD-05-2020: Twinning i WIDESPREAD-06-
2020: ERA Chairs obowiązujące wnioskodawców w 2019 r. Zgodnie z dokumentem, 
konkursy zostaną otwarte 24 lipca 2019, a zamknięte 14 listopada 2019 r.  
Więcej informacji o konkursach Twinning i ERA Chairs 
  
Komisja ujawniła na co wyda ostatnią transzę budżetu programu Horyzont 2020 
Komisja Europejska ogłosiła plan budżetowy na rok 2020 dla programu Horyzont 2020. 
Określa w nim sposób, w jaki wyda ostatnią i największą roczną transzę – 11 mld euro 
– z unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji w ostatnim roku 
programu. Priorytetami są takie obszary, jak zmiany klimatu, czysta energia, tworzywa 
sztuczne, cyber bezpieczeństwo i gospodarka cyfrowa. 
Więcej informacji o ostatniej transzy Horyzontu 2020 
  
Konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty 
badawcze organizowany we współpracy ze Swiss National Science Foundation 
(SNSF).  
ALPHORN to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów 
badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z 
wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi 
posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki 
można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla 
studentów i doktorantów. W ramach konkursu można także sfinansować zakup lub 
wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędnych do 
realizacji badań. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy. Do konkursu można 
złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w 
ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki 
ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu. 
Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemów elektronicznych 
mySNSF dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły 
naukowe oraz ZSUN/OSF dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski 
wspólne) składanych  do NCN przez polskie zespoły naukowe.  
Wnioski wspólne mogą być składane do 1 października br., zaś krajowe najpóźniej do 
8 października br.  
Na finansowanie badań przeznaczono 7 mln zł.  
Więcej informacji o konkursie ALPHORN 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze 
środków Funduszy Europejskich” – Gdańsk, 22.07.2019 r. 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura4
https://www.kpk.gov.pl/?p=48042&znewsletter=10lipca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48960&znewsletter=10lipca2019
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn


Spotkanie adresowane jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat zasady 
konkurencyjności. 
Program szkolenia Zasada konkurencyjności: Definicja i cel; Kiedy należy stosować 
ustawę PZP, a kiedy zasadę konkurencyjności; Opracowanie zapytania ofertowego w 
ramach zasady konkurencyjności; Wybór najkorzystniejszej oferty; Umowa z 
wyłonionym w ramach zamówienia wykonawcą/dostawcą; Udzielanie zamówień w 
projektach zgodnie z zasadą rozeznania rynku; Udzielanie zamówień w projektach o 
wartości poniżej 20.000, PLN netto; Dokumentowanie zamówienia w ramach projektu; 
Nieprawidłowości i kontrole zamówień publicznych; w projektach unijnych; Korekty 
finansowe/ wydatki niekwalifikowane; Panel dyskusyjny. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja do 19.07.2019 r. 
Więcej informacji o szkoleniu z zasady konkurencyjności 
  
  
  
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, 
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