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INFORMACJE OGÓLNE 

Nowe projekty rozwojowe w UG 
W ostatnim czasie Uniwersytet Gdański uzyskał środki na realizację następujących 
projektów rozwojowych: 
• ‘AquaLoop - Aquaculture expert floor for circular economy practice’ w ramach 
Programu Interreg - Program Południowy Bałtyk 2014-2020 (Seed Money). 
Kierownikiem projektu ze strony UG jest mgr Hanna Łądkowska z Wydziału 
Oceanografii i Geografii. 
• ‘Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, with a focus 
on inland waterways’ (CRISTAL) w ramach Programu Horyzont Europa. Kierownikiem 
projektu ze strony UG jest dr hab. Ernest Czermański, prof. UG z Wydziału 
Ekonomicznego. 
• ‘MotivAction’ w ramach Programu Erasmus+. Kierownikiem po stronie UG jest dr hab. 
Jacek Potulski, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji. 
  
Przygotowanie małego projektu w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 
2021-2027 - filmy instruktażowe 
Filmy przygotowała Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Programu.  
W filmie przedstawiono: ułatwienia w małych projektach,  główne etapy przygotowania 
projektu, 
 wskazówki dotyczące partnerstwa i grup docelowych,  informacje o planie pracy oraz 
o wskaźnikach w projekcie, jakie koszty są kwalifikowalne,  na co należy zwrócić uwagę 
przed przygotowaniem budżetu, na jakie kategorie dzielą się koszty w małym projekcie. 
Więcej informacji o filmach instruktażowych 
  
Podręcznik Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - polskie 
tłumaczenie 
Więcej informacji o pomocniczym podręczniku 
  
  

KONKURSY 

GOSPOSTRATEG - VIII konkurs (na projekty zamawiane) 
Ósmy konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG ma na celu wybór wykonawców 
tzw. projektu zamawianego i obejmuje jedno zagadnienie badawcze zgłoszone przez 
Ministerstwo Infrastruktury: Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych 
umożliwiających testowanie systemów percepcji dla autonomicznych pojazdów – BAT. 

  

https://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Przygotowanie-malego-projektu-w-Programie-Interreg-Region-Morza-Baltyckiego-2021-2027
https://www.ewt.gov.pl/media/106635/1Programme_Manual_IBSR.pdf


Rozpoczęcie naboru wniosków: 29.03.2022 r. 
Zakończenie naboru wniosków: 31.05.2022r. 
Budżet konkursu wynosi 10 mln PLN 
Więcej informacji o konkursie GOSPOSTRATEG 
  
Konkurs EUREKA Danube Call  
Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i 
konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty 
realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw 
członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub 
znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu 
lub usługi. 
Konkurs bez ograniczeń tematycznych. 
Zakończenie naboru wniosków: 30.06.2022 r. 
Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 5 mln PLN 
Więcej informacji o konkursie EUREKA 
  
Horyzont Europa – otwarte konkursy 
Więcej informacji o konkursach w HE 
  
Harmonogram naborów do programów NAWA na 2022 r.  
Więcej informacji o harmonogramie NAWA 2022 
  
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 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Webinar finansowy - Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 
Zapraszamy do udziału w webinarze finansowym organizowanym przez Wspólny 
Sekretariat oraz Instytucję Zarządzającą Programem Interreg Region Morza 
Bałtyckiego 2021-2027. Spotkanie odbędzie się 10 marca 2022 r. w formule online w 
języku angielskim. 
Rejestracja najpóźniej do 9 marca 2022 r.  
Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się m.in.: Jak skonstruować budżet w 
małym i głównym projekcie? Na co zwrócić uwagę podczas planowania budżetu? Jakie 
wydatki są kwalifikowalne? Na jakich zasadach refundowane są poniesione wydatki? 
Więcej informacji o spotkaniu Interreg oraz rejestracja 

  

GENERAL INFORMATION 

New development projects at the UG 
The University of Gdańsk has recently received funding for the following development 
projects: 

https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--viii-konkurs-na-projekty-zamawiane
https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka-danube-call-2022?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/konkursy-w-programie-horyzont-europa
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/harmonogram-naborow
https://www.eog.gov.pl/media/106424/1_Nabory_MF_EOG_NMF_2014_2021_25012022.pdf
https://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Webinar-finansowy-10032022-r-Interreg-Region-Morza-Baltyckiego-2021-2027


• 'AquaLoop - Aquaculture expert floor for circular economy practice' within the Interreg 
South Baltic Programme 2014-2020 (Seed Money). The project manager from the UG 
side is Hanna Łądkowska, M.Sc. from the Faculty of Oceanography and Geography. 
• ‘Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, with a focus 
on inland waterways' (CRISTAL) under the Horizon Europe Programme. The project 
manager from the UG is professor Ernest Czermański from the Faculty of Economics. 
• ‘MotivAction' within the Erasmus+ Programme. The project manager from the UG is 
professor Jacek Potulski from the Faculty of Law and Administration. 
  
Preparing a small project in the Baltic Sea Region Interreg Programme 2021-2027 
- instructional videos 
The films were prepared by the Managing Authority and the Joint Programme Office.  
The videos show: facilitation of small projects, main stages of project preparation, 
guidance on partnerships and target groups, information on the work plan and on project 
indicators, which costs are eligible, what to look for before preparing the budget, which 
categories costs fall into in a small project. 
More information on instructional videos 
  
  

CALLS FOR FUNDING 

  
GOSPOSTRATEG - 8th call (for commissioned projects) 
The 8th call under the GOSPOSTRATEG Programme is aimed at selecting contractors 
for the so-called commissioned project and covers one research issue submitted by the 
Ministry of Infrastructure: Development of a Polish database of road scenarios enabling 
testing of perception systems for autonomous vehicles - BAT. 
Opening of the call for proposals: 29.03.2022 
Completion of the call for proposals: 31.05.2022 
The call budget amounts to PLN 10 million 
More information about the call in GOSPOSTRATEG Programme 
  
EUREKA Danube Call  
EUREKA aims to enhance the modernity, productivity and competitiveness of European 
industry. It funds projects implemented by at least two partners from two different 
Member States. These projects must be aimed at the development and implementation 
or significant improvement of existing production technology, the introduction of a new 
product or service. 
Call without thematic restrictions. 
Completion of the call for proposals: 30.06.2022 
The allocation for Polish entities amounts to PLN 5 million 
More information about the call in EUREKA Programme 
  
Horizon Europe - open calls for funding 
More information about calls for funding in HE 
  
Schedule of calls for NAWA programmes for 2022 
More information about the NAWA 2022 schedule 
  
  

CONFERENCES AND TRAININGS 

  
Financial webinar - Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 - 09.03.2022 

https://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Przygotowanie-malego-projektu-w-Programie-Interreg-Region-Morza-Baltyckiego-2021-2027
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--viii-konkurs-na-projekty-zamawiane
https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka-danube-call-2022?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/konkursy-w-programie-horyzont-europa
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/harmonogram-naborow


You are invited to participate in a financial webinar organised by the Joint Office and 
the Managing Authority of the Baltic Sea Region Interreg Programme 2021-2027. The 
meeting will take place on March 10, 2022 in an online format in English. 
Registration no later than on March 9, 2022.  
During the meeting you will be able to find out, among other things: How to construct a 
budget in a small and major project? What to pay attention to while planning a budget? 
What expenses are eligible? On what principles are expenses reimbursed? 
More information about the Interreg meeting and registration 
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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. 

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 

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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