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INFORMACJE OGÓLNE 

Publiczne konsultacje projektu programu współpracy transgranicznej Interreg 
Południowy Bałtyk  
Konsultacje trwają od 8 września do 15 października 2021 roku. 
Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag dotyczących projektu Programu. 
Dokument został opracowany przez międzynarodowy, Wspólny Komitet Programujący. 
Przygotowanie programu poprzedziła analiza społeczno-gospodarcza oraz 
szczegółowe konsultacje z Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, które będą 
uczestniczyć w programie (Dania, Litwa, Niemcy i Szwecja). Program będzie wspierał 
międzynarodowe projekty współpracy transgranicznej na obszarze Południowego 
Bałtyku w zakresie:             
- wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych,             
- zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej i zielonej 
gospodarki,            
- promowania dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej,   
- promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,   

- zrównoważonej turystyki,  
- współpracy instytucji i mieszkańców obszarów przygranicznych. 
Więcej informacji o konsultacjach 
  
Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 
2021-2027 
Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 4 sierpnia do 30 września 2021 r. 
trwają KONSULTACJE projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-
2027. Z pełną treścią projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 
oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się 
na stronie internetowej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. 
Więcej informacji o konsultacjach funduszy dla Pomorza 
  
  

KONKURSY 

GOSPOSTRATEG VII (projekty zamawiane) - nabór otwarty 
Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w 
perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu 
krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy konkurs w ramach Programu ma 
na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia 
badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska: 

  

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/publiczne-konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-transgranicznej-interreg-poludniowy-baltyk-2021-2027/
https://www.rpo.pomorskie.eu/-/rozpoczely-sie-konsultacje-spoleczne-projektu-programu-fundusze-europejskie-dla-pomorza-2021-2027


- Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby 
morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji 
gospodarczej, 
- Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby 
rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie 
wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie 
bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki. 
Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek 
prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń (maksymalnie pięć podmiotów). 
Budżet: 20 mln zł 
Nabór wniosków: do 27 października, do godz. 16:00 
Więcej informacji o konkursie GOSPOSTRATEG VII 
  
Granty Interwencyjne NAWA - nabór otwarty 
NAWA ogłasza nabór wniosków do programu Granty Interwencyjne NAWA w ramach 
drugiej rundy w roku 2021. Najlepsze projekty stanowiące odpowiedź na szybko 
zmieniający się świat, mogą otrzymać finansowanie w wysokości do 300 tys. zł. 
Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów 
badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w 
reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i 
przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. To program 
uzupełniający ofertę grantów dla naukowców. Wnioski składane w programie muszą 
obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność 
szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące 
mechanizmy finansowania, a ubieganie się o standardowe źródła finansowania 
mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego 
problemu. Ponadto kluczowym elementem projektu jest współpraca międzynarodowa 
grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na 
realizacji celów naukowych projektu.  
Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy. 
Nabór wniosków w ramach drugiej rundy prowadzony jest od 1 września do 30 listopada 
2021 r.  
Z dostępnej na ten rok alokacji pozostało 1 275 282,51 zł.   
Wnioski oceniane są na bieżąco w terminie nawet do 31 dni od wpływu poprawnie 
złożonego wniosku, spełniającego kryteria formalne. Oznacza to, że pula środków 
przeznaczona na drugą rundę  aplikacyjną w 2021 r. może zostać wyczerpana przed 
30 listopada 2021 r. 
Wnioski o grant przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA. 
Więcej informacji o konkursie NAWA 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie „Zamykanie projektu – najważniejsze informacje jak przygotować 
wniosek końcowy. Wskazówki dla beneficjentów POWER” – 07.10.2021 r. 
W programie m.in.: 

- Informacje wstępne kogo dotyczy procedura zamykania projektu i co należy 
przygotować (Lider, konsorcjanci – obowiązki partnerów projektu)  
- Najważniejsze wskazówki odnośnie wniosku końcowego i informacji końcowej.  

Szkolenie adresowane jest do zespołów projektowych realizujących projekty PO 
WER.  

https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vii-konkurs-na-projekty-zamawiane?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Horyzont+Europa+dla+biznesu.+Ju+tej+jesieni%21&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie#ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-programie-nr-27-2021-z-dnia-1-wrzesnia-2021-roku-zmieniajace-ogloszenie-nr-12-2021-z-dnia-13-kwietnia-2021-roku-tekst-jednolity


Szkolenie odbędzie się na platformie Teams i nie będzie nagrywane.  
Zachęcamy do przygotowania pytań i przesłania ich na adres 
dorota.toczyska@ncbr.gov.pl najpóźniej do 5 października. 
Zapisy na szkolenie do 6 października do godziny 12:00 pod adresem 
dorota.toczyska@ncbr.gov.pl 
Więcej informacji o spotkaniu POWER 
  
Webinarium „Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych 
ze środków Funduszy Europejskich" – 16.09.2021 r. 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na jednodniowe 
bezpłatne webinarium, które odbędzie się 16 września 2021 r. w godz. 9:00-15:00. 
W programie webinarium zostaną omówione m.in.: 
- wprowadzenie do tematyki zamówień publicznych, 
- zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy, 
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia – sporządzenie 

dokumentacji w postępowaniach, 
- dokumentacja w postępowaniu, 
- tryby postępowania, 
- wybór najkorzystniejszej oferty, 
- umowy o zamówienia publiczne - cechy szczególne wynikające z PZP, 
- kontrola zamówień publicznych. 
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

"Weź udział" i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail 
osoby zgłaszającej się. Liczy się kolejność zgłoszeń.  
Więcej informacji o szkoleniu z zamówień publicznych oraz rejestracja 
  
NCBR online: Zmiany w projektach POWER 
W najnowszym webinarze z cyklu „NCBR online” eksperci wyjaśniają m.in., w jaki 
sposób beneficjenci powinni informować o zmianach oraz które z nich wymagają zgody 
NCBR. 
Więcej informacji o zmianach w projektach POWER 
  
  
  
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 
  
  

*****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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