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INFORMACJE OGÓLNE 

Dwa nowe projekty Uniwersytetu Gdańskiego z Narodowym Bankiem Polskim 
Uniwersytet Gdański otrzymał pozytywne decyzje o dofinansowaniu dwóch projektów 
„Uczelnie szkołom - o finansach z NBP”. Oba projekty zostały przygotowane w 
odpowiedzi na konkurs NBP adresowany do uczelni w Polsce. Zadanie konkursowe 
polegało na opracowaniu i realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego 
popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów 
klas 7. i 8. szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych. Kierownikami 
dofinansowanych projektów są: dr Aleksandra Borowicz z Wydziału Ekonomicznego 
oraz dr hab. Paweł Antonowicz, prof.UG z Wydziału Zarządzania. Budżet projektów 
to w sumie ponad 200 tys. PLN. 
  
Dr hab. Michał R. Szymański, prof. UG laureatem grantu sprzętowego FNP 
Finansowanie w kwocie ponad 480 000 złotych zostało przyznane w ramach 
wewnętrznego konkursu dla zwycięzców realizujących grant FIRST Team. Umożliwi 
ono zakup specjalistycznego biomolekularnego skanera laserowego (Amersham 
Typhoon RGB Biomolecular Imager) wyposażonego w tryby detekcji fluorescencji, 
radioaktywności, densytometrii i chemiluminescencji. 
Dr hab. Michał R. Szymański prof. UG, jest Kierownikiem Zakładu Biologii 
Strukturalnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. Jego grupa 
realizuje projekty dotyczące replikacji i naprawy DNA u ludzi, bakterii i wirusów 
finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Narodowe Centrum Nauki 
(NCN), European Molecular BIology Organization (EMBO) i Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych (ERC Starting Grant).  
Więcej informacji  
  
Centralny system teleinformatyczny SL2014 – nowa wersja Podręcznika 
Beneficjenta 
Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest 
przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi 
przez beneficjentów do pracy w systemie. 
Więcej informacji o podręczniku 
  
Nowa publikacja „Scenariusze rozwoju dla regionu Morza Bałtyckiego do 2050 
roku”, jako wynik końcowy projektu ESPON 
Raport dot. scenariuszy rozwoju dla regionu Morza Bałtyckiego w perspektywie do 2050 
jest wynikiem projektu ESPON. 
Więcej informacji o raporcie 
  

  

https://ug.edu.pl/news/pl/140/dr-hab-michal-r-szymanski-prof-ug-laureatem-grantu-sprzetowego-fnp
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/84204/Podrecznik_27.pdf
https://www.espon.eu/BT%202050


Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój 
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER (Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój) jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. 
Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) i ma 
charakter instruktażowy. Materiał nie dotyczy projektów realizowanych przez 
powiatowe urzędy pracy oraz projektów pomocy technicznej. 
Więcej informacji o kosztach pośrednich POWER 
  
  

KONKURSY 

Ogłoszenie III konkursu TECHMATSTRATEG 
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił III konkurs w ramach 
Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne 
technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG. Celem głównym Programu jest 
rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia 
społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej 
pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. 
Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z czterech strategicznych 
obszarów problemowych: 
- Technologie materiałów konstrukcyjnych; 
- Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych; 
- Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych 
właściwościach; 
- Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. 
Nabór wniosków będzie trwał od 30.12.2019 r. do 30.03.2020 r. (do godz. 16:00). 
Więcej o konkursie TECHMATSTRATEG 
  
Ogłoszenie konkursu EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease 
Research 2020 
Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego 
konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) 
na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju lub ulepszenia technologii 
obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób 
neurodegeneracyjnych. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z 
przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących 
udział w konkursie. 

Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 
03.03.2020 r. 
Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals):  05.2020 
r. 
Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 30.06.2020 r. 
Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 07.07.2020 r. 
Wyniki konkursu: 12.2020 r. 
Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację 
zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR. 
Więcej informacji o konkursie JPND 
  

http://www.power.gov.pl/Strony/o-programie/dokumenty/Material-informacyjny-dotyczacy-kosztow-posrednich-projektu-Programu-Wiedza-Edukacja-Rozwoj
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34321&L=874&tx_news_pi1%5Bnews%5D=59753&cHash=fc75534b246d3b14fa5b2daa96d71347
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpnd/ogloszenie-jpnd2020


Ogłoszenie konkursu JPI UE Urban Accessibility and Connectivity 
Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe, ogłasza konkurs 
na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund 
Urban Accessibility and Connectivity (EN UAC), dotyczące obszarów tematycznych 
związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. O 
finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 
zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w 
konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy 
doktora. 
Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 17.03.2020 r., 
13:00 CET 
Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 05.2020 
r. 
Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 22.09.2020 r. 
Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 09.2020 r. 
Wyniki konkursu: 12.2020 r. 
Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację 
zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR. 
Więcej informacji o konkursie JPI UE 
  
Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów 
Więcej informacji o terminarzu konkursów funduszy norweskich i EOG 
  
Konkurs LIDER - uruchomienie naboru wniosków w edycji XI 
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest 
poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac 
badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji 
projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają 
potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 
mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 100 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa 
na odwołania. 
Termin naboru wniosków: 16.01.2020 r. – 16.03.2020 r. 
Więcej informacji o konkursie LIDER XI 
  
Konkurs TANGO 4 
Celem konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na 
wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie: 
- określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, 
- wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach 
badań podstawowych. 
Projekty będą w całości finansowane przez NCBR. Na konkurs przeznaczono 30 mln 
PLN. 
Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29.11.2019 r. do 
30.06.2020 r. z podziałem na rundy: 
- runda I: od 29.11.2019 r. do 31.01.2020 r., 
- runda II: od 01.02.2020 r. do 15.04.2020 r., 
- runda III: od 16.04.2020 r. do 30.06.2020 r. (do godz. 16:00). 
Więcej informacji o konkursie TANGO 4 
  
  

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-ensuf/ogloszenie-JPI-UE-UAC
https://www.eog.gov.pl/media/83429/Nabory_EOG_20_12_2019_na_strone.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4


KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie „ABC przygotowania wniosku do programu Horyzont 2020” – Wrocław, 
05.02.2020 r. 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy 
(badawczo-innowacyjny, innowacyjny lub wspierający) do programu Horyzont 2020. 
Podczas szkolenia omówione zostaną możliwości udziału w ostatnich konkursach 
programu Horyzont 2020 oraz, szczegółowo, przedstawione zostaną dokumenty 
aplikacyjne tj. formularz administracyjny A oraz  część merytoryczna wniosku B. 
Więcej informacji o szkoleniu z przygotowania wniosku oraz rejestracja 
  
Szkolenie „Wymiana pracowników w projektach RISE Horyzont 2020” – Wrocław, 
06.02.2020 r. 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy RISE 
do programu Horyzont 2020. Projekt RISE dotyczy wymiany pracowników zajmujących 
się badaniami i innowacjami, którzy pracują w różnych krajach i sektorach. Celem 
projektu jest rozwój kariery pracowników, wymiana wiedzy i pomysłów przynoszących 
nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz rozwój innowacji. W projekcie mogą brać 
udział naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i personel 
techniczny. Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie projekt RISE Transferr 
realizowany we Wrocławiu. 
Więcej informacji o szkoleniu RISE H2020 oraz rejestracja 
  
Warsztaty „Wniosek do ERC krok po kroku”  - Warszawa, 13.02.2020 r. 
Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych na 
warsztaty „Wniosek ERC krok po kroku”. Wydarzenie adresowane jest do osób, które 
zamierzają złożyć wniosek do jednego z konkursów Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych. Zgłoszenia należy przesyłać do 3 lutego br. 
Więcej informacji o warsztatach ERC oraz rejestracja 
  
  
  
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 
  

  

http://rpk.wroclaw.pl/szkolenie-abc-przygotowania-wniosku-do-programu-horyzont-2020_artykul_925.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenie-wymiana-pracownikow-w-projektach-rise-horyzont-2020-_artykul_924.html
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