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Dodatkowe finansowanie projektu „Instrumenty morskiego planowania 
przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem” 
(SEAPLANSPACE) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 
W dniach 10-24 lutego 2021 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg Południowy 
Bałtyk 2014-2020 podjął decyzję o przedłużeniu projektu SEAPLANSPACE 
„Instrumenty morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego 
zarządzania morzem” w związku z nowymi działaniami, które mają być finansowo 
wsparte w ramach Programu dodatkową kwotą 42 814,99 EUR z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierownikiem Projektu jest dr hab. Dorota Pyć, prof. 
UG z Wydziału Prawa i Administracji. 
W projekcie SEAPLANSPACE, dzięki odpowiednio przygotowanemu i złożonemu w 
trybie The 1st Mini call for proposals of the Interreg South Baltic Programme 2014-2020 

  



oraz pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi, możliwa będzie realizacja 
międzynarodowego webinaria dotyczącego morskiego planowania przestrzennego 
(MSP), szkoleń w ramach szkoły letniej (MSP Summer School) i innych działań 
upowszechniających MSP.  Większość działań będzie realizowana w trybie on-line, co 
pozwala na ich prowadzenie z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń 
pandemicznych. 
Komitet Monitorujący Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 uznał, że ogólny 
pomysł rozszerzenia projektu SEAPLANSPACE o nowe działania jest spójny i wpisuje 
się w jego logikę. Pozwala na wykorzystanie doświadczeń zdobytych w ramach projektu 
SEAPLANSPACE i dalsze rozwijanie koncepcji podnoszenia kompetencji grup 
docelowych w zakresie morskiego planowania przestrzennego. 
Strony projektu: 
www.seaplanspace.eu 
www.seaplanspace.ug.edu.pl 
  
Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ 
na lata 2021-2027 
Nowy program, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro (w porównaniu z 
14,7 mld euro na lata 2014-2020), uzupełniony o około 2,2 mld euro z instrumentów 
zewnętrznych UE, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy 
transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. 
Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania 
ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru 
Edukacji. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia 
i szkolenia w obliczu pandemii.  
Więcej informacji o programie Erasmus+ 
  
  

KONKURSY 

Zaproszenie do składania wniosków – współpraca z Uniwersytetem w Splicie 
Uniwersytet w Splicie zaprasza pracowników Uniwersytetu Gdańskiego do współpracy 
przy wspólnych badaniach w ramach sojuszu SEA-EU, które mogą być dofinansowane 
przez chorwackie Ministerstwo Nauki i Edukacji. Zgłoszone projekty badawcze powinny 
odzwierciedlać misję SEA-EU i angażować naukowców lub badaczy z Uniwersytetu w 
Splicie i co najmniej jednej instytucji z SEA-EU. W celu nawiązania współpracy 
zapraszamy do kontaktu z pracownikami UNIST poprzez aplikację SEA-EU lub bazę 
Research potential of SEA-EU 
Termin składania wniosków 15 kwietnia.  
Link do aplikacji: https://sea-eu-around.univ-brest.fr/welcome 
Link do bazy: https://sea-eu.pl/ 
  
Szybka Ścieżka Programu Inteligentny Rozwój 
Od 13 kwietnia, w drugiej rundzie Szybkiej Ścieżki, aplikować będą mogły MŚP oraz 
ich konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych. Budżet na projekty zgłaszane w 
drugiej rundzie konkursu to 200 mln zł. Są to środki z Funduszy Europejskich, z 
Programu Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, 
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa”. Dla konkursu nie ma określonego zakresu tematycznego. Projekt 
dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową 
Inteligentną Specjalizację (KIS). 

http://www.seaplanspace.eu/
http://www.seaplanspace.ug.edu.pl/
https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/erasmus-ponad-28-miliardow-euro-na-wsparcie-mobilnosci-i-edukacji-dla-wszystkich-w-unii-europejskiej-i-poza-nia/
https://sea-eu-around.univ-brest.fr/welcome
https://sea-eu.pl/


Więcej informacji o konkursie „Szybka Ścieżka” 
  
Co dalej z programem LIFE na lata 2021-2027? 
Program LIFE funkcjonujący w UE nieprzerwanie od 1992 roku będzie kontynuowany 
w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. W czerwcu 2018 roku Komisja 
Europejska zaproponowała rozporządzenie ustanawiające program LIFE na lata 2021-
2027, którego celem ma być: 
- Przyczynienie się do przejścia na czystą, energooszczędną, niskoemisyjną i odporną 
na zmianę klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym poprzez przejście na 
czystą energię, 
- Ochrona i poprawa jakości środowiska, 
- Zatrzymanie utraty i odzyskanie bioróżnorodności, przyczyniając się do 
zrównoważonego rozwoju. 
Na stronie programu LIFE przedstawiony został następujący, wstępny harmonogram 
naboru wniosków w roku 2021:  
- Zaproszenie do składania wniosków - wiosna 2021 roku,  
- Ostateczny termin składania wniosków - jesień 2021 roku,  
- Ocena wniosków - 2021/2022 rok,  
- Przyznanie środków - druga połowa 2022 roku. 
Więcej informacji o programie LIFE 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

NCBR online: Dzień otwarty na temat konkursu Szybka Ścieżka 
Nagranie ze spotkania informacyjnego NCBR na temat konkursu Szybka Ścieżka 
1/1.1.1/2021, realizowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu 
Inteligentny Rozwój.  
Więcej informacji oraz nagranie 
  
Ogólnopolski Dzień Informacyjny Narodowej Agencji Erasmus - on-line, 
15.04.2021 r. 
Podczas wydarzenia nastąpi oficjalna inauguracja nowej perspektywy finansowej 2021-
2027 dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.  
Więcej informacji o Dniu Informacyjnym oraz rejestracja 
  
NCBR online: Umowa o dofinansowanie i zmiany w trakcie realizacji projektu B+R 
Szkolenie z cyklu NCBR online wyjaśnia  m.in.: 
• jak wygląda proces podpisania umowy o dofinansowanie z NCBR, 
• jakich dokumentów NCBiR będzie od nas potrzebował w momencie zawarcia umowy, 
• jak poprawnie wprowadzić zmiany w umowie w trakcie realizacji projektu B+R. 
Więcej informacji oraz nagranie szkolenia 
  
  
  
BIURO PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH 
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, 58 523 31 23, 58 523 23 60, 58 523 31 24, 58 523 31 72 
  

https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-11112021-szybka-sciezka?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Razem+zmieniajmy+%C5%9Bwiat&utm_campaign=Newsletter+NCBR
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,435,co-dalej-z-life-.html
https://www.youtube.com/watch?v=wr6n7HPI4ME
https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/-/ogolnopolski-dzien-informacyjny-2021r-
https://www.youtube.com/watch?v=7qVXgX174jg
mailto:projektyug@ug.edu.pl


*****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 Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 
https://ug.edu.pl/nauka_ug/biuro_projektow_rozwojowych 
Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 

kliknij tutaj 
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