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INFORMACJE OGÓLNE 

Ważne informacje dot. projektów w związku z wirusem SARS-CoV-2 
Pytania dot. projektów i wytycznych 
  
UG w pierwszej dziesiątce uczelni z największym budżetem unijnym na rozwój 
badań i innowacji 
Uniwersytet Gdański znalazł się w pierwszej dziesiątce polskich uczelni, które 
pozyskały największe dofinansowanie z unijnego budżetu na rozwój badań i innowacji 
w latach 2014-2020 w ramach programu Horyzont 2020. Budżet realizowanych na 
Uniwersytecie Gdańskim projektów z programu Horyzont 2020 to niemal 5 milionów 
EUR, a łącznie uczelnia realizuje 16 takich projektów. Kolejne są w trakcie oceny 
Komisji Europejskiej lub podpisywania umowy grantowej. 
Obecność Uniwersytetu Gdańskiego w pierwszej dziesiątce polskich uczelni, które 
zyskały najwięcej funduszy w ramach programu Horyzont 2020 i jego 8. miejsce w tym 
zestawieniu, stawia uczelnię wysoko w zakresie innowacyjności. Program Horyzont 
2020 jest bowiem największym w historii UE programem ramowym w zakresie badań 
naukowych i innowacji, realizowanym w latach 2014 – 2020, a jego budżet to 80 mld 
euro, z czego 2,8 mld euro zostało przeznaczone na projekty z zakresu badań 
naukowych oraz innowacji. Głównym celem jest przyczynianie się do zbudowania 
społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy poprzez wspieranie badań, rozwoju i 
innowacji. 
Projekty realizowane na Uniwersytecie Gdańskim w ramach programu Horyzont 2020 
wpisują się w te ambitne cele. Wśród czołowych tematów prac naukowców z naszej 
Uczelni znajdują się projekty z zakresu: 
- nauk biologicznych i biotechnologicznych, między innymi związane z badaniami z 
zakresu biologii molekularnej i mikrobiologii, a także z prowadzeniem odpowiedzialnej 
nauki i innowacji (ang. responsible research and innovation - RRI); 
- nauk humanistycznych i społecznych: połączenie oddolnych inicjatyw miejskich z 
elementami demokracji partycypacyjnej i deliberatywnej; 
- związanych z sektorem morskim - rozwój konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu 
Nadmorskiego w kontekście badań i innowacji, współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, w tym w szczególności z sektorem tzw. „błękitnej gospodarki” (ang. blue 
economy). 
Łączna kwota projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim w ramach 
programu Horyzont 2020 to 4 727 163,90 EUR. 
– Tak dobre miejsce Uniwersytetu Gdańskiego w tym zestawieniu bardzo nas cieszy, 
ale również motywuje do wzmożonego wysiłku, by w kolejnych konkursach i 
programach Komisji Europejskiej zdobywać jeszcze więcej środków finansowych na 
badania naukowe i rozwój naszej Uczelni. Realizacja projektów w międzynarodowym 
partnerstwie oraz zaangażowanie różnych zespołów badawczych daje pożądany efekt 
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synergii i pozwala wypracowywać rozwiązania dla problemów, przed którymi stajemy 
nie tylko jako naukowcy, ale jako całe społeczeństwa – mówi prof. dr hab. Krzysztof P. 
Bielawski, Prorektor UG ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką. 
Uczelnie – beneficjenci programu Horyzont 2020 wg sumy pozyskanych środków: 
1. Uniwersytet Warszawski 
2. Uniwersytet Jagielloński 
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
4. Politechnika Warszawska 
5. Politechnika Śląska 
6. Politechnika Poznańska 
7. Politechnika Wrocławska 
8. Uniwersytet Gdański 
9. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
10. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
Więcej informacji o projektach H2020 
  
Nowy system medycyny personalizowanej wspomagany przez sztuczną 
inteligencję wesprze leczenie raka nerki - nowy projekt na UG 
Czy sztuczna inteligencja (SI) może wesprzeć spersonalizowane leczenie? Na 
Uniwersytecie Gdańskim, w ramach programu Horyzont 2020, realizowany jest nowy 
projekt, pt.: „Knowledge At the Tip of Your fingers: Clinical Knowledge for Humanity” 
(KATY), który podejmuje to wyzwanie. Wykorzystując system medycyny 
personalizowanej wspomagany przez sztuczną inteligencję projekt wesprze lekarzy w 
procesie decyzyjnym podczas leczenia raka nerki. Projekt finansowany jest ze środków 
UE kwotą blisko 8,5 mln euro, z czego budżet dla UG wynosi niemal 650 tys. euro. 
KATY jest systemem medycyny personalizowanej wspomaganej przez sztuczną 
inteligencję, zbudowanym z dwóch głównych komponentów: rozproszonego grafu 
wiedzy (ang. Distributed Knowledge Graph) oraz puli predyktorów, które pozwolą za 
pomocą SI modelować efekty leczenia. System przekazuje taką informację lekarzom w 
celu wsparcia wyboru opcji terapii. 
W projekt KATY zaangażowani będą naukowcy z Międzynarodowego Centrum Badań 
nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine 
Science - ICCVS) pod kierownictwem dr Javiera Alfaro. Współpraca wpisuje się w 
agendę badawczą i przyczynia się do zwiększenia międzynarodowego wymiaru nauki 
w Centrum. 
Więcej informacji o projekcie KATY 
  
Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 po konsultacjach 
społecznych 
Zarząd Województwa Pomorskiego w dn. 15 października 2020 r. uchwałą nr 
914/190/20 przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 po 
konsultacjach społecznych. 
Więcej o SRWP 
  
  

KONKURSY 

NAWA SPINAKER – intensywny międzynarodowy program kształcenia 
Celem Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i 
nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na: 
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1. wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa 
wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów; 
2. wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach 
kształcenia; 
3. poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, 
realizowanych także w formule zdalnej. 
Projekt musi zawierać tworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie co najmniej jednego 
intensywnego międzynarodowego programu kształcenia (trwającego nie krócej niż 30 
godzin i nie dłużej niż 150 godzin dydaktycznych) dla studentów lub doktorantów z 
zagranicy. 
Program może być realizowany m.in. w formie: szkoły letniej lub zimowej, kursów 
specjalistycznych, szkoleń, wizyt studyjnych (w tym zagranicznych) itp. 
Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie do 15.12.2020 r. do godz. 
15:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie 
teleinformatycznym Agencji. 
Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski. 
Więcej informacji o konkursie SPINAKER 
  
NAWA Welcome to Poland 
Celem Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i 
nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:  
1. budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;  
2. budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi 
zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;  
3. promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności 
poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami. 
W Projekcie możliwa jest realizacja m.in. następujących działań: działania związane z 
internacjonalizacją „w domu” oraz rozwojem potencjału Wnioskodawcy w tym zakresie; 
organizacja, utrzymanie miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry 
zagranicznej tzw. Welcome Centre; przygotowanie materiałów niezbędnych do 
uruchomienia punktu, w szczególności pod kątem oferty edukacyjnej Wnioskodawcy 
oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania instytucji pod kątem minimalizowania 
ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19; kształtowanie postaw otwartości i 
tolerancji w środowisku akademickim oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie 
umiędzynarodowienia; rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz 
wykorzystanie ich potencjału w promocji Polski oraz polskiej instytucji, procesach 
edukacyjnych itp.; rozwój lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów 
informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu, w tym współpracy z 
absolwentami; działania PR;  spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne 
realizowane w kraju i za granicą.  
Działania zaplanowane do realizacji w projektach z naboru z 2020 roku stanowią 
połączenie działań z dwóch programów: Promocja Zagraniczna i Welcome to Poland. 
Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie do 17.12.2020 r. do godz. 
15:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie 
teleinformatycznym Agencji. 
Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski. 
Więcej informacji o konkursie Welcome to Poland 
  
Konkurs BiodivRestore 
Narodowe Centrum Nauki we współpracy z sieciami BiodivERsA i Water JPI ogłosiło 
konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące 
bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze 
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szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. O finansowanie mogą się starać 
konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych 
pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.  
Wnioski wstępne można składać do 07.12.2020 r. do godz. 16:00. 
Więcej informacji o konkursie BiodivRestore 
  
Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów 
Z terminarzem naborów można zapoznać się pod linkiem 
  
Mini nabór wniosków w Programie Południowy Bałtyk 
Nabór jest przeznaczony dla projektów już trwających. 
Wnioski są przyjmowane do 16 grudnia 2020 r. 
Szczegółowe informacje o naborze  
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Webinarium pt. „Pomoc publiczna w funkcjonowaniu projektów 
dofinansowanych z RPO WP” – 16.11.2020 r.  
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne webinarium 
„Pomoc publiczna w funkcjonowaniu projektów dofinansowanych z RPO WP". 
Webinarium organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
odbędzie się 16 listopada 2020 r. o godz. 11:00. W programie webinarium zostaną 
omówione zagadnienia dotyczące pomocy publicznej w funkcjonowaniu projektów 
dofinansowanych z RPO WP po zakończeniu ich realizacji oraz w codziennej 
działalności podmiotów publicznych.  
Więcej informacji oraz rejestracja na webinarium dot. pomocy publicznej 
  
Webinarium pt. „Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Daj 
sobie szansę na ich zdobycie!” – 09.11.2020 r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu serdecznie zaprasza na webinarium 
naukowców, którzy chcą aplikować o granty ERC oraz reprezentantów instytucji 
chcących współpracować z tymi naukowcami w pracy nad wnioskami o granty ERC. 
Podczas webinarium zostaną poruszone takie zagadnienia jak: Czym są granty ERC?; 
Ich rodzaje; Podstawowe zasady i warunki z nimi związane; Granty ERC „a sprawa 
polska” – statystyki; Gdzie szukać wsparcia w pracy nad wnioskiem; Badania na granicy 
wiedzy. Jaki pomysł na projekt wpisuje się w tę definicję? I robi wrażenie na 
ekspertach?; „Badacz na miarę ERC” i jego dorobek; Konkurencyjny wniosek 
projektowy oczami ewaluatora. Dobre (i złe) praktyki. 
Webinarium poprowadzą: prof. dr hab. Alicja Józkowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Paweł Kaczmarek – ekspert z Regionalnego Punktu Kontaktowego w Poznaniu. 
Webinarium odbędzie się 09.11.2020 r. o godz. 11:00. Rejestracja do 05.11.2020.r. 
Więcej informacji o webinarium oraz rejestracja 
  
Webinarium „Aspekty finansowe i audyt w projektach finansowanych z programu 
Horyzont” – 17.11.2020 r.  
RPK Politechnika Śląska zaprasza na szkolenie on-line "Aspekty finansowe i audyt w 
projektach finansowanych z programu HORYZONT 2020”, które odbędzie się 
17.11.2020 r. Spotkanie odbędzie się w godzinach 9.30-14.00. 
Szkolenie adresowane jest do: osób zamierzających złożyć wniosek w programie 
Horyzont 2020, osób realizujących projekty w programie Horyzont 2020, zespołów 
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finansowo-księgowych, pracowników administracyjnych, którzy zajmują się 
zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont 2020. 
Szkolenie poprowadzi biegły rewident – dr Ernest Podgórski. 
Rejestracja na szkolenie, poprzez formularz zgłoszeniowy  trwa do dnia 13 listopada 
2020 r. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Więcej informacji o szkoleniu oraz rejestracja 
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Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
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*****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 Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 
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