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INFORMACJE OGÓLNE 

Nowe projekty rozwojowe w UG 
W ostatnim czasie Uniwersytet Gdański uzyskał środki na realizację następujących 
projektów rozwojowych: 
•  ‘N-B-Well - Nature-based wellness tourism - New Concept of the Sustainable 
development of the SBA’ - Interreg Program Południowy Bałtyk 2014-2020 (Seed 
Money). Kierownikiem projektu ze strony UG jest dr hab. Maciej Nyka, prof. UG z 
Wydziału Prawa i Administracji.  
• „Opracowanie metod ochrony ex situ dla chronionych gatunków z rodziny 
wrzosowatych” (Ericaceae) - Program Studenckie koła naukowe tworzą innowacje. 
Kierownikiem projektu jest mgr Michał Starke z Wydziału Biologii. 
• „Prewencja uzależnienia od uczenia się: analiza wzorca fal mózgowych (QEEG) oraz 
Biofeedback EEG” - Program Studenckie koła naukowe tworzą innowacje. 
Kierownikiem projektu jest dr Paweł Atroszko z Wydziału Nauk Społecznych. 
  

  



Publikacja „Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności dla początkujących” 
 „Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności dla początkujących” to pierwsza próba 
zaprezentowania obu programów w kompleksowy, przekrojowy i syntetyczny sposób. 
Broszura „Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności dla początkujących” przekonuje, 
że składanie wniosków i rozliczanie projektów wcale nie jest skomplikowane, szanse 
na otrzymanie grantu są spore, a bogata i różnorodna oferta obu programów jest 
dostosowana do możliwości zarówno doświadczonych organizacji, jak i tych, które o 
unijne fundusze ubiegają się pierwszy raz. Broszura wydana została nakładem 
Wydawnictwa FRSE. 
Więcej informacji o broszurze 
  
Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przekazany do Komisji 
Europejskiej 
Zarząd Województwa Pomorskiego, na posiedzeniu w dniu 15 marca 2022 roku, przyjął 
kolejną wersję projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 
(FEP). a wersja projektu programu została oficjalnie przedłożona Komisji Europejskiej. 
Na jej podstawie uruchomione zostaną formalne negocjacje, których finałem będzie 
przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu, decydującego o przeznaczeniu środków z 
budżetu Wspólnoty na konkretne dziedziny i projekty w nadchodzących latach. Wartość 
programu to 1 674,1 mln euro, z czego 1 254,4 mln euro pochodzić będzie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 419,7 mln euro z Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus. 
Więcej informacji o FEP 
  
  

KONKURSY 

X konkurs polsko-tajwański 
Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z 
Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość 
uzyskania w konkursie dofinansowania 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. 
Zakończenie naboru wniosków: 15.06.2022 r. 
Więcej informacji o konkursie polsko-tajwańskim 
  
Nabór w programie LIDER XIII 
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest 
poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac 
badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji 
projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają 
potencjał wdrożeniowy.  
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.  
Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania. 
Zakończenie naboru wniosków: 30.06.2022 r. 
Więcej informacji o konkursie LIDER 
  
II konkurs w programie Nowe technologie w zakresie energii 
Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej 
Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne 

https://www.eurodesk.pl/publikacje/erasmus-i-europejski-korpus-solidarnosci
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https://www.gov.pl/web/ncbr/x-konkurs-polsko-tajwanski?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=W%20jakie%20kompetencje%20przysz%C5%82o%C5%9Bci%20warto%20dzi%C5%9B%20inwestowa%C4%87%3F&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiii


kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki. Cele szczegółowe 
programu, w które wpisuje się tematyka drugiego konkursu to: rozwój potencjału 
przemysłu energetyki odnawialnej, rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej, 
obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców 
biodegradowalnych oraz produktów odpadowych. Projekty zgłaszane w konkursie ma 
wyróżniać duży potencjał innowacyjny oraz wysoki stopień zaawansowania 
technologicznego. 
Na wsparcie projektów w konkursie „Nowe technologie w zakresie energii II” NCBR 
przeznacza 393 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne: 
- „Energetyka solarna” – 125,9 mln zł, 
- „Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych” – 125,9 mln 
zł, 
- „Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia)” – 141,2 mln zł. 
Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2022 r., godz. 16:00 
Więcej informacji o konkursie Nowe technologie w zakresie energii 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Webinarium: Propozycje założeń nowego systemu wynagrodzeń (PAKT) z 
akceptacją Komisji Europejskiej – 13.04.2022 
Zapraszamy na webinarium na temat przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i 
Nauki propozycji założeń nowego systemu wynagrodzeń Premia dla AKTywnych 
(PAKT). 
PAKT został zaakceptowany przez Komisję Europejską, która potwierdziła 
prawidłowość zasad zaproponowanych przez MEiN w odniesieniu do dostosowywania 
systemów wynagrodzeń w polskich instytucjach do wymagań regulacji Horyzontu 
Europa. Podczas webinarium eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego omówią także 
zasady dotyczące kosztów osobowych w programie HE, które uległy modyfikacji w 
porównaniu z Horyzontem 2020. 
Więcej informacji oraz rejestracja na spotkanie PAKT 
  
Webinarium dot. programu Horyzon Europa – 12.04.2022 
Fundacja Interizon oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" zapraszają do 
udziału w webinarium dot. możliwości uczestnictwa w programie Horyzont Europa. 
Spotkanie w trybie zdalnym zorganizowane we współpracy z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00. 
Będzie to okazja do szczegółowego zapoznania się z programem Horyzont Europa, 
największym w historii Unii Europejskiej programem finansującym badania naukowe i 
innowacje. Przedstawiona zostanie również oferta BSP (Business & Science Poland). 
Ponadto prelegenci przedstawią możliwość dla sektora ICT w ramach programu z 
przykładami projektów, które otrzymały dofinasowanie. 
Więcej informacji oraz rejestracja na spotkanie Horyzont Europa 
  
  

GENERAL INFORMATION 

New development projects at the UG 

https://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii-ii-konkurs
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-propozycje-zalozen-nowego-systemu-wynagrodzen-pakt-z-akceptacja-komisji-europejskiej
https://app.evenea.pl/event/101787-30/


The University of Gdańsk has recently received funding for the following development 
projects: 
• 'N-B-Well - Nature-based wellness tourism - New Concept of the Sustainable 
development of the SBA' - Interreg South Baltic Programme 2014-2020 (Seed Money). 
The project manager from the UG side is proffesor Maciej Nyka from the Faculty of 
Law and Administration.  
• ‘Opracowanie metod ochrony ex situ dla chronionych gatunków z rodziny 
wrzosowatych’ (Ericaceae) - Programme Students' scientific circles create innovations. 
The project leader is Michał Starke, M.Sc. from the Faculty of Biology. 
• ‘Prewencja uzależnienia od uczenia się: analiza wzorca fal mózgowych (QEEG) oraz 
Biofeedback EEG’ - Programme Student’ scientific circles create innovations. The 
project manager is Dr Pawel Atroszko from the Faculty of Social Sciences. 
  
Publication ‘Erasmus+ and European Solidarity Corps for beginners’ 
‘Erasmus+ and European Solidarity Corps for beginners’ is the first attempt to present 
both programmes in a comprehensive, cross-sectional and synthetic way. The booklet 
‘Erasmus+ and European Solidarity Corps for Beginners’ convinces us that applying for 
and accounting for projects is not complicated, the chances of receiving a grant are 
good, and the rich and diverse offer of both programmes is adjusted to the capabilities 
of both experienced organisations and those applying for EU funds for the first time. 
The brochure was published by FRSE Publishing House. 
More information about the brochure 
  
Programme of European Funds for Pomerania 2021-2027 submitted to the 
European Commission 
Pomorskie Voivodeship Board, at its meeting on 15 March, 2022, adopted the next 
version of the draft programme European Funds for Pomerania 2021-2027 (FEP). and 
the version of the draft programme was officially submitted to the European 
Commission. On its basis, formal negotiations will be launched, which will culminate in 
the adoption of the final version of the document, which will decide on the allocation of 
funds from the Community budget to specific areas and projects in the coming years. 
The value of the programme is EUR 1 674.1 million, of which EUR 1 254.4 million will 
come from the European Regional Development Fund and EUR 419.7 million from the 
European Social Fund Plus. 
More information about FEP 
  
  
  

CALLS FOR FUNDING 

  
Polish-Taiwanese Programme (10th call) 
The call is aimed at research organisations and innovative enterprises from Poland and 
Taiwan. Consortia composed of Polish and Taiwanese partners have the opportunity to 
obtain funding for applied research projects of maximum duration of three years. 
Projects may include research in areas such as energy efficiency, material engineering, 
intelligent transport, cyber security and space research. 
Completion of the call for proposals: 15.06.2022 
More information about the Polish-Taiwanese call 
  
LIDER Programme (13th call) 
LIDER is a programme addressed to young scientists. Its aim is to increase the 
competence of young scientists in independent planning of research works and 
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managing their own research team during the implementation of research projects, the 
results of which may have practical application and implementation potential.  
The maximum amount of the project co-financing is PLN 1.5 million.  
The amount of allocation in the competition is 80 million PLN, of which 10% is a reserve 
for appeals. 
Completion of the call for proposals: 30.06.2022. 
More information about the LIDER call 
https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiii 
  
Programme New energy technologies (2nd call) 
The programme has been prepared to support the achievement of Poland's climate 
neutrality through the implementation of solutions enhancing the country's energy 
security and increasing the competitiveness of the Polish economy. The detailed goals 
of the programme, which include the subject matter of the second competition, are as 
follows: to develop the potential of the renewable energy industry, to develop intelligent 
network infrastructure, to reduce energy emissions by increasing the use of 
biodegradable materials and waste products. Projects submitted to the competition are 
to be distinguished by their great innovative potential and high degree of technological 
advancement. 
NCRD allocates PLN 393 million to support projects in the "New technologies for energy 
II" call. This amount has been divided among three thematic areas: 
- "Solar energy" - PLN 125.9 million, 
- "Energy use of waste and heat from post-processing gases" - PLN 125.9 million, 
- "Energetic use of geothermal heat (geothermal)" - PLN 141.2 million. 
Completion of the call for proposals: 30 June, 2022 at 16:00 
More information about the New Energy Technologies call 
  
  
  

CONFERENCES AND TRAININGS 

  
Webinar: Proposals for a new remuneration system (PAKT) with the approval of 
the European Commission - 13.04.2022 
We would like to invite you to a webinar on the Ministry of Education and Science's 
proposal for the new Bonus for Actives (PAKT) remuneration system. 
PAKT was accepted by the European Commission, which confirmed the correctness of 
the rules proposed by the Ministry of Education and Science with regard to adjusting 
the remuneration systems in Polish institutions to the requirements of the Horizon 
Europe regulations. During the webinar, experts of the National Contact Point will also 
discuss the rules concerning personnel costs in the HE programme, which have been 
modified in comparison to Horizon 2020. 
More information and registration for the PAKT meeting 
  
Webinar on Horizon Europe - 12.04.2022 
Interizon Foundation and the ‘Pomorskie in the European Union’ Association invite you 
to participate in a webinar on the possibility of participation in Horizon Europe. The 
remote meeting organized in cooperation with the National Centre for Research and 
Development will be held on 12 April, 2022 at 10:00. 
It will be an opportunity to learn in detail about Horizon Europe, the largest programme 
in the history of the European Union financing research and innovation. The offer of 
BSP (Business & Science Poland) will also be presented. In addition, speakers will 

https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiii
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present opportunities for the ICT sector within the programme with examples of projects 
that have received funding. 
More information and registration for the Horizon Europe meeting 
  
  
  
  
BIURO PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH / DEVELOPMENT PROJECTS OFFICE 
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217-R221 / Rector's Office, 2nd floor, rooms 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. 

*****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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