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INFORMACJE OGÓLNE 

Ważne informacje dot. projektów w związku z wirusem SARS-CoV-2 
Pytania dot. projektów i wytycznych 
  
Grant „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze 
prawnej – perspektywa komparatystyczna” z dofinansowaniem Polsko-
Niemieckiej Fundacja na rzecz Nauki 
Kierownikiem grantu międzynarodowego, dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką 
Fundację na rzecz Nauki, z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Hanna Wolska 
z Wydziału Prawa i Administracji, natomiast ze strony Uniwersytetu w Giessen - dr 
Magdalena Jaś-Nowopolska z Wydziału Prawa.   
Dofinansowany projekt ma na celu przeprowadzenie badań naukowych o prawnych 
uwarunkowaniach wolności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i 
Niemczech oraz wpływu procesu integracji europejskiej na stosunki gospodarcze w 
tych krajach. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez spójną triadę działań 
naukowych, na którą składać się będą następujące przedsięwzięcia naukowe: 
- Debata stanowiąca przyczynek do dyskusji nad problematyką projektu. 
- Uruchomienie platformy internetowej, pełniącej rolę narzędzia do kontynuacji dyskusji 
podjętej w ramach debaty na szerszym forum naukowym („Polsko – Niemieckie Forum 
Wymiany Myśli Prawnej”). 
- Wydanie publikacji naukowej podsumowującej rozważania podjęte przez 
przedstawicieli nauki prawa polskiego i niemieckiego w ramach dwóch pierwszych 
działań. Publikacja będzie stanowić nie tylko punkt wyjścia dla podjęcia badań 
naukowych w przyszłości, ale także będzie miała walor praktyczny, stanowiąc 
wartościową pozycję dla przedsiębiorców i praktyków prawa, zainteresowanych 
świadczeniem usług prawnych z zakresu obsługi gospodarczej na polskim i niemieckim 
rynku. 
Podkreślić należy, że wszystkie zaplanowane w  Projekcie działania naukowe, będą 
służyły zarówno transferowi wiedzy pomiędzy Partnerami projektu, jak również 
integracji gospodarczej Polski i Niemiec. 
  
  

KONKURSY 

Zgłoszenia do L’Oréal-UNESCO For Women in Science 2021 International 
Awards  
Trwa przyjmowanie nominacji do międzynarodowej nagrody L’Oréal-UNESCO For 
Women in Science Awards 2021. Nagrody zostaną wręczone w marcu 2021 roku w 

  

https://ug.edu.pl/nauka_ug/projekty/wazne_informacje_dot_projektow_w_zwiazku_z_wirusem_sars-cov-2


Paryżu. Po raz kolejny międzynarodowe jury wybierze pięć wyjątkowych badaczek, 
które w tym roku zostaną docenione za wkład w rozwój nauk fizycznych, 
matematycznych i informatycznych.   
Każda z nagrodzonych laureatek otrzyma 100 000 euro. 
Nabór trwa do 31 maja 2020 roku. 
Więcej informacji o nagrodzie L’Oréal-UNESCO i zasady naboru 
  
VIII konkurs polsko-tajwański 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and 
Technology (MOST) z Tajwanu ogłosiło konkurs na wspólne projekty bilateralne. 
Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących 
dziedzinach: 
 - Neuroscience; 
- Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal 
energy technologies; 
- Materials science and engineering; 
- Smart Vehicles (including AI and electromobility); 
- Quantum technology and Cybersecurity. 
Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2020 r. 
Więcej informacji o konkursie polsko-tajwańskim 
  
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 
Programu Polska Cyfrowa na 2020 rok 
Zestawienie zawiera terminy konkursów dla poszczególnych działań i poddziałań na 
2020 rok. 
Więcej informacji o naborach w POPC 
  
Zostań ekspertem oceniającym wnioski COVID-19 
Bułgarski Narodowy Fundusz Naukowy (BNSF) ogłosił zaproszenie do składania 
wniosków przez niezależnych ekspertów, którzy będą oceniać wnioski badawcze w 
ramach planowanego konkursu związanego z pandemią COVID-19. Konkurs ma 
obejmować obszary tematyczne obejmujące medyczno-biologiczne i społeczne, 
gospodarcze i edukacyjne aspekty problemów pandemii COVID-19. 
Zgłoszenia można przesyłać do 12 czerwca 2020.  
Wynagrodzenie wynosi 240 BGN = 122.74 euro (za 1 wniosek). 
Więcej informacji o naborze oraz wymagania dotyczące aplikacji eksperckiej 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Webinarium „Podwykonawstwo w projektach w Horyzoncie 2020” – 19.05.2020 r. 
RPK Poznań zaprasza na webinarium, podczas którego poruszone zostaną zasady 
rozliczania podwykonawstwa w projektach w Horyzoncie 2020. Będzie to już czwarty 
odcinek z planowanego 6-odcinkowego cyklu finansowych webinariów RPK Poznań. 
Wirtualne spotkanie poprowadzą Joanna Mazur i Agata Bartoszewska – ekspertki ds. 
finansów w RPK Poznań. 
Więcej informacji i rejestracja 
  
Webinarium „Open Science & Open Access ze szczególnym uwzględnieniem 
programu Horyzont 2020” – 19.05.2020 r. 
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Szkolenie skierowane jest zarówno do osób biorących udział w projektach badawczych 
programu Horyzont 2020, jak również do tych, którzy dopiero zamierzają składać 
wnioski do programu H2020. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć 
więcej o zagadnieniach open access oraz open science, jak również pracowników 
administracji odpowiedzialnych za tworzenie polityk instytucjonalnych w zakresie 
otwartej nauki. 
Więcej informacji i rejestracja 
  
Webinarium „Wniosek do MSCA Individual Fellowships (IF)” - 20-22.05.2020 r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na trzydniowy cykl bezpłatnych szkoleń poświęconych 
przygotowaniu wniosku projektowego do ostatniego w programie Horyzont 2020 
konkursu o stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. W trakcie szkoleń 
omówione zostaną szczegółowo poszczególne części wniosku, tj.: excellence, impact, 
implementation.  
Zgłoszenia są przyjmowane do 19 maja br. 
Więcej informacji i rejestracja 
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=53219&znewsletter=13maja2020 
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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. 

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 
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