
  

Gdańsk, dnia 24 września 2021 r. 

  Newsletter 
nr 6/2021   

  Biura Projektów Rozwojowych   
  

 

 

  

KONKURSY 

Nabór „seed money” w Programie Interreg Południowy Bałtyk otwarty 
"Seed money" są to tzw. projekty zalążkowe, które mają na celu umożliwić 
beneficjentom przygotowanie pełnej koncepcji projektu do złożenia w naborach na 
projekty regularne. Ich zaletą jest możliwość realizacji działań przygotowawczych takich 
jak: poszukiwanie partnerstwa, zlecenie analizy kluczowej do opisania problematyki 
projektu, organizacja warsztatów i spotkań partnerskich.  
Wnioski będzie można składać w terminie od 13.09.2021 do 05.11.2021 r. do godziny 
16:00. 
Więcej informacji o konkursie Interreg „seed money” 
  
Konkurs NAWA SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy 
Kształcenia  
Celem Programu SPINAKER jest zwiększenie wśród zagranicznych studentów i 
doktorantów zainteresowania ofertą kształcenia w naszym kraju, wzrost udziału 
zagranicznych studentów i doktorantów na polskich uczelniach, a także poszerzenie 
oferty programów kształcenia, w tym tych prowadzonych w formie hybrydowej lub 
zdalnej. 
Działania objęte Programem to:  
- tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, 
planowanych do realizacji w formule zdalnej lub w formule zawierającej formę 
stacjonarną i zdalną (blended learning/formuła hybrydowa); 
- adaptacja istniejących intensywnych międzynarodowych programów kształcenia pod 
kątem ich umiędzynarodowienia, tj. opracowania w języku/-ach innym/-ych niż język 
polski i umożliwienia udziału studentów i/lub doktorantów zagranicznych w programie/-
ach i umożliwienia realizacji programu/-ów w formule zdalnej lub hybrydowej - w części 
lub w całości; 
- rekrutacja uczestników; 
- przygotowanie kadry dydaktycznej; 
- stworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie co najmniej jednego intensywnego 
międzynarodowego programu kształcenia (od 30 do 150 godzin), przeznaczonego dla 
studentów i/lub doktorantów z zagranicy. 
Wnioski należy składać do 30.11.2021, a projekty powinny być zrealizowane między 
1.06.2022 a 31.08.2023. 
Każdy wnioskodawca w jednej edycji może złożyć maksymalnie 3 wnioski. 
Kwoty dofinansowania pojedynczego projektu wynoszą od 100 tys. zł do 800 tys. zł. 
Więcej informacji o konkursie NAWA SPINAKER 
  
Konkurs w Programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” 
Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w 
ramach uczelni w: 

  

https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/-/nabor-seed-money-w-programie-interreg-poludniowy-baltyk-otwarty-
https://nawa.gov.pl/instytucje/spinaker-intensywne-miedzynarodowe-programy-ksztalcenia/ogloszenie


- prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na 
celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji 
ich wyników, 
- transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery 
gospodarczej, 
- nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do 
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w 
szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-
how, pracy w zespole i wystąpień publicznych, 
- zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami. 
Celem pomocy kołom naukowym jest realizacja innowacyjnych projektów i podniesienia 
jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i 
rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej. 
Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 tys. zł. 
Nabór wniosków w ramach programu trwa od 04.10.2021 r. od godziny 08.00 do dnia 
03.11.2021 r. do godziny 16.00 
Więcej informacji o naborze do Programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne Programu Fundusze 
Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 28.09.2021 r. 
W trakcie konferencji przedstawione zostanie stanowisko Ministerstwa Funduszy i 
Polityki Regionalnej w sprawie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych 
Programu, a także postulatów i wniosków przestawionych w trakcie wysłuchania 
publicznego Programu. Zaprezentowane zostaną również główne zmiany, jakie 
wprowadzono w wyniku konsultacji. 
Więcej informacji o konsultacjach oraz rejestracja 
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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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