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INFORMACJE OGÓLNE 

Ważne informacje dot. projektów w związku z wirusem SARS-CoV-2 
Pytania dot. projektów i wytycznych 
  
Zagłosuj na projekt „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i 
Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na 
kierunku o profilu praktycznym” w plebiscycie REGIOSTARS Awards 2020 
Do konkursu RegioStars Awards 2020, organizowanego przez Komisję Europejską, 
zgłoszono z całej Europy aż 206 projektów, w tym cztery projekty z woj. pomorskiego, 
a jeden z Uniwersytetu Gdańskiego. Coroczny konkurs nagradza dobre praktyki w 
zakresie rozwoju regionalnego i wyróżnia innowacyjne projekty finansowane przez Unię 
Europejską, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów i 
projektodawców. 
Głosowanie odbywa się poprzez stronę https://regiostarsawards.eu/ 
Wyniki oceny niezależnych ekspertów zostaną ogłoszone 9 lipca. Każdy oddany 
Państwa głos, liczony będzie do nagrody publicznej REGIOSTARS 2020. 
  
Zwiększone finansowanie projektu dr hab. Danuty Gutowskiej-Owsiak, prof. UG 
na badania nad COVID-19 (POIR FIRST TEAM) 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki oceny wniosków składanych przez 
beneficjentów aktualnych projektów finansowanych w ramach działania 4.4. Programu 
Operacyjnego inteligentny Rozwój, dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. 
Nowe zadania badawcze musiały dotyczyć tematyki związanej z pandemią COVID-19, 
np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, 
diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym itp. 
Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG z Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii otrzymała dodatkowe finansowanie dla swojego  projektu „Egzosomy 
wydzielane przez keratynocyty w indukcji alergii i tolerancji na alergeny środowiskowe”.  
W ramach kontynuacji oraz rozszerzenia oryginalnego projektu First TEAM, razem z 
prof. Jonathanem Heddle (MCB Kraków), zaplanowano projekt „Sztuczne egzosomy 
jako nowe podejście do szczepionki przeciw COVID-19”, dotyczący zaprojektowania i 
wygenerowanie sztucznych egzosomów (ArtExo), mających na celu przetestowanie 
nowego sposobu indukcji odpowiedzi przeciwwirusowej. 
W sumie uzyskano środki w kwocie 2 647 500 PLN, z czego 1 227 500 PLN otrzymają 
badacze Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt będzie realizowany do września 2022 r. 
  
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2030 
Do 30 czerwca 2020 r. trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030.  

  

https://ug.edu.pl/nauka_6/projekty/wazne_informacje_dot_projektow_w_zwiazku_z_wirusem_sars-cov-2
https://regiostarsawards.eu/


Z pełną treścią projektu Strategii oraz dokumentów i informacji związanych z procesem 
konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej strategia2030.pomorskie.eu lub 
pod linkiem 
  
Nowy program EU4Health stanie na straży zdrowia obywateli UE 
Komisja Europejska zaproponowała nowy program zdrowotny EU4Health na okres 
2021-2027, na który zamierza przeznaczyć 9,4 mld euro. Przyczyni się on do poprawy 
stanu zdrowia mieszkańców UE, odporności systemów opieki zdrowotnej i promowania 
innowacji w sektorze zdrowia. EU4Health wypełni także luki ujawnione w wyniku 
kryzysu COVID-19 i zapewni, że systemy opieki zdrowotnej w UE będą w stanie stawić 
czoła nowym i przyszłym zagrożeniom. 
Więcej informacji o programie EU4Health 
  
Poradnik: Jak skutecznie aplikować o granty MSCA IF? 
W poradniku dla osób przygotowujących wniosek do ostatniego w Horyzoncie 2020 
konkursu grantów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie, można znaleźć m.in. 
informacje jak wypełnić wniosek, wskazówki ekspertów, listę najczęściej popełnianych 
błędów itp. 
Więcej informacji o poradniku 
  
  

KONKURSY 

Konkurs DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze 
Konkurs DAINA 2 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z 
agencją Research Council of Lithuania (zwaną dalej RCL), zgodnie z procedurą oceny 
równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i 
merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają 
rekomendację NCN i RCL.   
Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem 
litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. 
W konkursie DAINA 2 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 polskiej części projektu badawczego. Wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w 
ramach polsko-litewskich projektów badawczych w konkursie DAINA 2 wynosi 10 mln 
zł. 
Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 września 
2020 r. o godzinie 16:00. 
Więcej informacji o konkursie DAINA 2 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Webinarium z ekspertem z KE – 25.06.2020 r. 
Majowa propozycja Komisji Europejskiej dotycząca wzmocnionego budżetu UE, który 
ma pomóc w naprawie bezpośrednich szkód gospodarczych i społecznych 
spowodowanych pandemią COVID-19, to także nowa propozycja finansowa dla 

https://strategia2030.pomorskie.eu/-/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-wojewodztwa-pomorskiego-2030
https://www.kpk.gov.pl/?p=53607&znewsletter=10czerwca2020
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M__2020_IF_Handbook_Final.pdf
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina2


Horyzontu Europa. Budżet programu ma zostać zwiększony o 13,5 mld EUR do 94,4 
mld EUR (jest to kwota wyrażona w cenach z 2018 roku), dodatkowe środki będą 
pochodzić z Funduszu Odbudowy, finansując w najbliższych czterech latach kluczowe 
badania w dziedzinie zdrowia, zielonych technologii oraz cyfryzacji. 
W czwartek 25 czerwca w godzinach od 10.00 do 12.00 odbędzie się spotkanie z 
ekspertką Komisji Europejskiej Panią Magdaleną Marią Kula o nowej propozycji Komisji 
oraz stanie zaawansowania prac na programem Horyzont Europa, który powinien wejść 
w życie 1 stycznia 2021 roku.  
Wirtualne spotkanie odbędzie się w ramach cyklu UNIJNI EKSPERCI DLA POMORZA, 
organizowanego dla członków Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” 
wspólnie z Działem Wizyt Informacyjnych Komisji Europejskiej w Brukseli. Tematem 
rozmów będą m.in.: budżet, terminy, proces planowania strategicznego, misje, 
partnerstwa, angażowanie społeczeństwa oraz synergie. 
Do poniedziałku 22 czerwca do godziny 12.00 zapraszamy do mailowej rejestracji na 
dwa adresy: p.rygalski@pomorskieregion.eu oraz s.skwara@pomorskieregion.eu oraz 
przekazania pytań do ekspertki. Połączenie odbędzie się poprzez platformę WebEx. Po 
22 maja na podane adresy zostanie przesłany przez Dział Wizyt link oraz program 
spotkania. 
  
Webinarium „Konkurs ERC w programie Horyzont 2020 – gdzie szukać 
informacji, dokumentów konkursowych i jak aplikować?” – 24.06.2020 r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy w Gdańsku zaprasza na szkolenie, którego celem jest 
przekazanie informacji o konkursie Europejskiej Rady ds. Badań (European Research 
Council) ogłoszonym w programie Horyzont 2020.  
Rejestracja jest otwarta do 23 czerwca br. 
Więcej informacji o webinarium i rejestracja 
  
Webinarium „POLONEZ w nowej odsłonie – program NCN na przyjmowanie 
naukowców z zagranicy” – 19.06.2020 r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Krakowie zaprasza na 
webinarium na temat nowego konkursu POLONEZ BIS, który finansuje zatrudnienie 
naukowców z zagranicy w polskich jednostkach naukowo-badawczych.  
Więcej informacji o webinarium i rejestracja 
   
   
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI 
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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 Rozwojowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 
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