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INFORMACJE OGÓLNE 

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020  
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP). 
Więcej informacji SZOOP RPO WP 
  
Konsultacje społeczne  
Ruszyły konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 
Gospodarki 2021 - 2027 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu 
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027 w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Swoje uwagi można zgłaszać do 30 kwietnia 2021 r. 
Więcej informacji o konsultacjach 
  
  

KONKURSY 

Drugi konkurs w ramach programu INFOSTRATEG 
Budżet II konkursu w ramach programu INFOSTRATEG to 60 mln zł, które podzielono 
po równo na dwa tematy badawcze:  
1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;  
2. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte 
są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym). 
Dla obu tematów maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a 
minimalna – 3,5 mln zł. 
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich 
konsorcjów. 
Nabór wniosków:  od 7 maja do 6 lipca 2021 r. 
Więcej informacji o Programie INFOSTRATEG 
  
Szósty konkurs GOSPOSTRATEG 

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac 
rozwojowych, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 
r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i 
regionalnych polityk rozwojowych. W szóstym konkursie NCBR zaprasza do 
zgłaszania projektów dotyczących całego zakresu Programu 
GOSPOSTRATEG, w ramach jednej z czterech pułapek rozwojowych:  
- obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;  

  

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowa-wersja-szoop-rpo-wp-2014-2-20
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/konsultacje-spoleczne-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko/?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Pracowita+wiosna+innowator%C3%B3w&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-ii-konkurs


- obszar pułapki braku równowagi;  
- obszar pułapki demograficznej; 
- obszar pułapki słabości instytucji. 
Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, 
jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających.  
Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań 
przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w 
projekcie). 
Budżet konkursu to 80 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych jednego 
projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna 6 mln zł. 
Nabór wniosków:  od 7 maja do 7 lipca 2021 r. 
Więcej informacji o Programie GOSPOSTRATEG 
  
Konkurs Społeczna Odpowiedzialność Nauki 
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i 
nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania 
nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu 
akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o 
istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Wysokość środków finansowych w 
ramach modułu: 
- „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – wynosi od 20 000 zł do 1 000 000 zł, 
- „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – wynosi od 20 000 zł do 250 000 zł  
przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu. 
W ramach modułu pierwszego uczelnie uprawnione są do złożenia nie więcej niż 5 
wniosków, a w ramach drugiego wnioskodawcy uprawnieni są do złożenia nie więcej 
niż 2 wnioski. 
Nabór wniosków: do 30 kwietnia 2021 r. 
Więcej informacji o Programie Społeczna Odpowiedzialność Nauki 
  
Dziewiąty konkurs polsko-tajwański na dwustronne projekty badawcze 
Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z 
Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mogą ubiegać 
się o dofinansowanie na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. 
Projekty mogą obejmować badania w obszarach m.in. efektywności energetycznej, 
inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań 
kosmicznych. 
Budżet konkursu po stronie polskiej wynosi około 5,8 mln zł.  
Nabór wniosków zakończy się 15 czerwca br. 
Więcej informacji o konkursie polsko-tajwańskim 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Interreg - Webinar dotyczący programów transnarodowych i międzyregionalnego 
– 28.04.2021 
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej organizuje dodatkową sesję. 
16 kwietnia br. rozpocznie się rejestracja uczestników na stronach: 
www.ewt.gov.pl 
https://www.ewt.gov.pl/ 
www.europasrodkowa.gov.pl 

https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vi-konkurs-na-projekty-otwarte
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MEiN%2C+9+kwietnia+2021+r.
https://www.gov.pl/web/ncbr/ix-konkurs-polsko-tajwanski?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Pracowita+wiosna+innowator%C3%B3w&utm_campaign=Newsletter+NCBR
http://www.ewt.gov.pl/
https://www.ewt.gov.pl/
http://www.europasrodkowa.gov.pl/


https://www.europasrodkowa.gov.pl/ 
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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 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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