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INFORMACJE OGÓLNE 

Nowy projekt rozwojowy w UG 
W ostatnim czasie Uniwersytet Gdański uzyskał środki na realizację następującego 
projektu rozwojowego: 
• ‘Pioneering hybrid materials for CO2 photoconversion’ w ramach konkursu The Small 
Grant Scheme Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Kierownikiem 
Projektu jest prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska z Wydziału Chemii. 
  
Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 31.12.2021 r. 
Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 97 046 inwestycji o łącznej wartości 
553,1 mld zł. 
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od 
uruchomienia programów do 31 grudnia 2021 roku złożono 192 295 wniosków o 
dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 892,3 mld zł. Wartość dofinansowania 
UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 554,7 mld zł, tj. 154,3 procent funduszy 
na lata 2014-2020. 
Do 31 grudnia 2021 roku podpisano z beneficjentami 97 046 umów o dofinansowanie 
projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 553,1 mld zł. W tej kwocie udział 
funduszy UE to 336,3 mld zł, czyli 93,5 procent całej dostępnej alokacji środków UE. 
Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym 
wyniosła 342,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE 224,0 mld zł, co stanowi 62,3 procent 
alokacji. 
  

Zgłoś temat badawczy do programu Partnerstwa w dziedzinie Metrologii 
2022 
EURAMET (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych, 
odpowiedzialne za realizację Partnerstwa w dziedzinie Metrologii) zaprasza do 
zgłaszania propozycji tematów badawczych. Wszyscy zainteresowani wyzwaniami 
pomiarowymi związanymi ze zdrowiem, transformacją cyfrową lub zintegrowaną 
europejską metrologią mogą zgłaszać potencjalne tematy badawcze do 21 lutego 2022 
r. 
Więcej informacji o zgłoszeniach do Programu Metrologia 
  
Nowe Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął nową wersję Zasad wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia nowej Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i 
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odporność (REACT-EU) dedykowanej dodatkowym środkom w ramach mechanizmu 
REACT-EU.   
Więcej informacji o zmianach w Zasadach wdrażania RPO WP 
  
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 o zmianach w SzOOP RPO WP 
  
MSCA i koordynacja sieci Euraxess przechodzą z NCBR do NAWA 
Z dniem 1 stycznia 2022 r. Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR przestaje pełnić funkcję 
KPK do obszaru Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) w Horyzoncie Europa oraz 
koordynatora krajowej sieci Euraxess. Rolę tę przejmuje, zgodnie z profilem swojej 
działalności, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). 
Działania Marii Skłodowskiej-Curie są komponentem programu Horyzont Europa i 
wchodzą w skład pierwszego filaru Doskonałość naukowa, którego celem jest 
wzmocnienie jakości bazy naukowej UE i podniesienie konkurencyjności europejskich 
badań naukowych w skali globalnej. Stypendia i wymiana kadr pomagają najbardziej 
utalentowanym młodym badaczom poszerzać wiedzę i umiejętności. 
Więcej informacji o zmianie KPK 
  
  

KONKURSY 

Hydrostrateg. Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej 
Ministerstwo Edukacji i Nauki zatwierdziło przygotowany przez NCBR Rządowy 
Program Strategiczny „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” – 
Hydrostrateg. 
Dbając o wysoką jakość i użyteczność rozwiązań, jakie mają powstać w ramach 
Programu Hydrostrateg, skoncentruje się on na trzech wybranych tematach: 
- woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność, 
- woda w mieście, 
- żegluga śródlądowa. 
Budżet całego Programu wynosi 800 mln zł. 
Pierwszy konkurs pod koniec II kwartału br. 
Więcej informacji o konkursie w Programie Hydrostrateg 
  
Konkurs - Inicjatywa CORNET  
Celem Inicjatywy CORNET jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których 
szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze 
źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż 
przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw 
i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na 
rzecz konkretnego sektora przemysłowego. 
Budżet konkursu dla polskich podmiotów wynosi 750 000 euro 
Termin składania wniosków – 30.03.2022 r. 
Więcej informacji o naborze w Programie CORNET 
  
Konkurs - JPIAMR ACTION  

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowe-zasady-wdrazania-rpo-wp-2014-20-2
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Szczegolowy-Opis-Osi-Priorytetowych-Regionalnego-Programu-Operacyjnego-Wojewodztwa-Pomorskiego-na-lata-2014-2020
https://www.gov.pl/web/ncbr/msca-i-koordynacja-sieci-euraxess-przechodza-z-ncbr-do-nawa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Rok%20strategicznych%20inicjatyw%20w%20NCBR&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/nowy-program-strategiczny-ncbr?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=800%20mln%20z%C5%82%20na%20innowacje%20dotycz%C4%85ce%20gospodarowania%20wod%C4%85&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/inicjatywa-cornet-33-konkurs?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=800%20mln%20z%C5%82%20na%20innowacje%20dotycz%C4%85ce%20gospodarowania%20wod%C4%85&utm_campaign=Newsletter%20NCBR


Program JPIAMR ACTION to międzynarodowa inicjatywa 29 państw, stworzona w celu 
wsparcia działań związanych z tematyką odporności mikroorganizmów. Celem JPIAMR 
ACTION jest koordynacja krajowych programów wspierających prace badawcze, a 
także wymiana wiedzy i doświadczeń w tym obszarze. 
11 stycznia 2022 r. uruchomiony został II międzynarodowy konkurs w ramach programu 
JPIAMR ACTION pt. „Disrupting drug resistance using innovative design”. 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach 
konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro. 
Zakończenie naboru wniosków wstępnych: 08.03.2022 r. 
Zakończenie naboru wniosków pełnych: 05.07.2022 r. 
Więcej informacji o naborze w Programie JPIAMR ACTION 
  
Konkurs - Neuron Cofund 2 
Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracę, której 
celem jest stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i 
doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii, 
neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich. Realizacja tego zadania jest możliwa 
dzięki mechanizmom określonym w ramach programu ramowego Horyzont 2020. 
7 stycznia 2022 r. otwarto II międzynarodowy konkurs w ramach Programu Neuron 
Cofund 2 pt. „Multinational and Translational Research Projects on Cerebrovascular 
Diseases including Small Vessel and Brain Barrier Dysfunction”. 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach 
konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro. 
Zakończenie naboru wniosków wstępnych: 8 marca 2022 r. 
Zakończenie naboru wniosków pełnych: 28 czerwca 2022 r. 
Więcej informacji o naborze w Programie Neuron Cofund 2 
  
Aktualny harmonogram naborów w Funduszach norweskich i EOG  
Harmonogram naborów w programach Funduszy norweskich i EOG III edycji, 
zaktualizowany został 25 stycznia 2022 r. 
Więcej informacji o harmonogramie 
  
  

GENERAL INFORMATION 

New development project at UG 
The University of Gdańsk has recently received funding for the following development 
project: 
• 'Pioneering hybrid materials for CO2 photoconversion' under the call The Small Grant 
Scheme of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. The Project Manager is 
Prof. Adriana Zaleska-Medynska from the Department of Chemistry. 
  
Progress in the implementation of the 2014-2020 programmes- as of 31.12.2021. 
97,046 investments with a total value of PLN 553.1 billion are implemented with EU co-
financing. 
According to data generated from the SL2014 ICT system, from the launch of the 
programmes to December 31, 2021, 192,295 applications for project co-financing were 
submitted for a total amount of PLN 892.3 billion. The value of EU co-financing in the 
application for co-financing amounted to PLN 554.7 billion, i.e. 154.3 per cent of the 
funds for 2014-2020  
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By December 31, 2021, 97,046 agreements on project co-financing were signed with 
beneficiaries. The total value of these investments is PLN 553.1 billion. In this amount, 
the share of EU funds is PLN 336.3 billion, i.e. 93.5 per cent of the entire available 
allocation of EU funds. 
The total value of beneficiaries' expenditures settled on the national level amounted to 
PLN 342.9 billion, including the EU co-financing of PLN 224.0 billion, which accounts 
for 62.3 per cent of the allocation. 
  
Submit a research topic to the Metrology Partnership 2022 Programme 
EURAMET (European Association of National Metrology Institutes, responsible for the 
implementation of the Metrology Partnership) invites you to submit proposals for 
research topics. All interested in measurement challenges related to health, digital 
transformation or integrated European metrology can submit potential research topics 
until February 21, 2022. 
More information about applications to the Metrology Programme 
  
New Rules of implementation of ROP WP 2014-2020 
The Board of Pomeranian Voivodeship has adopted a new version of Rules of the 
Implementation  of the Pomeranian Voivodeship Regional Operational Programme 
2014-2020. The most important change concerns the introduction of a new Priority Axis 
13 Rehabilitation and Resilience (REACT-EU) dedicated to additional funds under the 
REACT-EU mechanism.   
More information about changes in the WP ROP implementation rules 
https://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowe-zasady-wdrazania-rpo-wp-2014-20-2 
  
New version of the Detailed Description of Priorities (DDP) ROP WP 2014-2020  
The Board of Pomeranian Voivodeship adopted the next version of the Detailed 
Description of Priorities of the Regional Operational Programme for Pomeranian 
Voivodeship for 2014-2020 (SPOOP ROP WP). 
More information about changes in the DDP ROP 
  
MSCA and Euraxess network coordination move from the National Center for 
Research and Development (NCBiR) to NAWA 
As of January 1, 2022 National Contact Point at NCBiR ceases to act as the National 
Contact Point (NCP) for the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) in Horizon 
Europe and as Euraxess national network coordinator. The role is taken over, in 
accordance with the profile of its activities, by the National Agency for Academic 
Exchange (NAWA). 
The Marie Skłodowska-Curie Actions are a component of Horizon Europe and form part 
of the first pillar, Scientific Excellence, which aims to strengthen the quality of the EU’s 
science base and increase the global competitiveness of European research. 
Fellowships and exchanges help the most talented young researchers to improve their 
knowledge and skills. 
More information about the revision of the NCP 
 
  

CALLS FOR FUNDING 

  
Hydrostrateg. Innovations for water management and inland navigation 
The Ministry of Education and Science has approved the Government Strategic 
Programme "Innovations for Water Management and Inland Waterway Transport" 
prepared by NCBiR - Hydrostrateg. 
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In order to ensure the high quality and usability of the solutions to be developed by the 
Hydrostrateg Programme, it will focus on three selected topics: 
- water in the environment - biodiversity/bioproductivity, 
- urban water, 
- inland navigation. 
The budget of the whole Programme is PLN 800 million. 
First call is planned at the end of the second quarter of this year. 
More information about the call in the Hydrostrategy Programme 
  
Call for funding - CORNET initiative  
The objective of the CORNET initiative is to promote and develop industry-driven 
research, in which the role of SMEs is specifically recognised. Further  calls provide 
public funding (national/regional) for research for specific industries. This research is 
initiated by industry associations of companies and often carried out by specialised 
research units working for a specific industry sector. 
The budget of the call for Polish entities amounts to 750 000 euro 
Deadline for submission of applications - 30.03.2022. 
More information about the CORNET call for funding 
  
Call for funding - JPIAMR ACTION  
The JPIAMR ACTION programme is an international initiative of 29 countries, designed 
to support activities related to the field of microbial resistance. The aim of JPIAMR 
ACTION is the coordination of national programmes supporting research work, as well 
as the exchange of knowledge and experience in this area. 
On January 11, 2022, the 2nd international call for funding under the JPIAMR ACTION 
programme entitled 'Disrupting drug resistance using innovative design' was launched. 
NCBiR has allocated a budget of EUR 600,000 for co-financing the participation of 
Polish entities in the projects selected under the call for funding. 
Closing of the call for pre-proposals applications: 08.03.2022 r. 
Closing of the call for full proposals: 05.07.2022 r. 
More information about the call in the JPIAMR ACTION Programme 
  
Call for funding - Neuron Cofund 2 
The Neuron Cofund 2 programme involves 25 institutions from 22 countries in a 
collaboration that aims to create the conditions for developing cooperation, beneficial 
exchange of knowledge and experience and integration of funding sources for research 
in the field of neuroscience, neurology and psychiatry in the partner countries. The 
implementation of this task is made possible through the mechanisms set out in the 
Horizon 2020 framework programme. 
On January 7, 2022, was opened the 2nd international call for funding under the Neuron 
Cofund 2 Programme entitled "Multinational and Translational Research Projects on 
Cerebrovascular Diseases including Small Vessel and Brain Barrier Dysfunction". 
NCRD has allocated a budget of EUR 600,000 for co-financing the participation of 
Polish entities in the projects selected under the call for funding. 
Closing of the call for pre- proposals applications: 8 March 2022. 
Closing of the call for full proposals: 28 June 2022. 
More information about the Neuron Cofund 2 call 
  
Current schedule of calls for proposals under the Norwegian and EEA Funds  
The schedule of calls for proposals in the programmes of the Norwegian and EEA 
Funds 3rd edition, was updated on January 25, 2022. 
More information about the schedule 
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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. 

*****The information included in the NEWSLETTER comes from the official websites of the European Commission, the 
National Contact Point for EU research programs, KOWI, individual ministries, the Marshal's Office of the Pomeranian 
Voivodeship, NCBiR and others. Moreover, information obtained from institutions cooperating with the University of 
Gdańsk is disseminated. 
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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 

This message was sent to you from the Development Projects Office of the University of Gdańsk. 
https://ug.edu.pl/nauka_ug/biuro_projektow_rozwojowych If you do not want to receive Newsletters in the future, click above. 
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