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INFORMACJE OGÓLNE 

Nowe projekty rozwojowe w UG 
W ostatnim czasie Uniwersytet Gdański uzyskał środki na realizację następujących 
projektów rozwojowych: 
• „Hello, nice to SEA-EU! Witaj na Uniwersytecie Gdańskim, Europejskim Uniwersytecie 
Nadmorskim” - Program Welcome to Poland (NAWA). Kierownikiem projektu jest mgr 
Dominika Brulińska z Biura Współpracy Międzynarodowej.  
• „Lokalny, otwarty, solidarny - narracje o wielokulturowym Gdańsku” (LOSt in Gdańsk) 
- Program SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia (NAWA). 
Kierownikiem projektu jest dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG z Wydziału 
Filologicznego/Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla 
Cudzoziemców. 
• „TOWNSHIP - w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: 
intensywne międzynarodowe programy kształcenia” (TOWNSHIP) - Program 
SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia (NAWA). 
Kierownikiem projektu jest dr Grażyna Chaberek z Wydziału Nauk Społecznych. 
• Dofinansowanie projektu „Enhancing Cancer Vaccine Science for New Therapy 
Pathways" (CANVAS) - Program Horyzont Europa. Kierownikiem projektu jest prof. dr 
hab. Natalia Marek-Trzonkowska z Międzynarodowego Centrum Badań nad 
Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS).  
  
Pierwszy nabór Interreg Europa – narzędzia dla wnioskodawców 
Pierwszy nabór wniosków Interreg Europa 2021-2027 trwa do 31 maja 2022 roku. 
Wspólny Sekretariat programu udostępnia wnioskodawcom szereg narzędzi, między 
innymi:  
- Kwestionariusz online umożliwiający samoocenę projektu i odpowiedź na pytanie „czy 
program Interreg Europa jest dla mnie?” - Your project’s relevance; 
- Narzędzie do poszukiwania partnerów projektowych z możliwością zamieszczenia 
własnego profilu - Find the right people; 
- Bazę pomysłów na projekty oraz ofert współpracy, z możliwością zamieszczenia 
własnej koncepcji - Explore project ideas; 
- Konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem dla aplikantów wiodących - Ask for feedback 
on your project idea; 
- Nagrania z czterech webinariów na temat opracowywania projektu (Budowanie 
udanego partnerstwa, Opracowywanie metodologii projektu, Zarządzanie, budżet i 
finanse, Komunikacja projektu) - Project development webinars;  
- Pakiet aplikacyjny zawierający warunki pierwszego naboru wniosków, podręcznik 
programu, wzór formularza wniosku o dofinansowanie - The application pack. 
Polski Krajowy Punkt Kontaktowy przygotował pomocnicze, polskie wersje językowe 
dokumentów oraz dodatkowe narzędzie wspierające polskie instytucje w poszukiwaniu 
partnerów i promujące polskie oferty współpracy.  

  



Więcej informacji o narzędziach dla wnioskodawców Interreg Europa 
  
  

KONKURSY 

GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte) 
Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w 
perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu 
krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu 
obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery 
pułapki tematyczne: 
- obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; 
- obszar pułapki braku równowagi; 
- obszar pułapki demograficznej; 
- obszar pułapki słabości instytucji. 
Budżet konkursu wynosi 80 mln PLN. 
Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 czerwca 2022 r. 
Zakończenie naboru wniosków: 20 września 2022 r. 
Więcej informacji o konkursie GOSPOSTRATEG IX 
  
VI edycja programu „Doktorat wdrożeniowy” 
W dniu 9 maja uruchomiony zostanie nabór wniosków o finansowanie w ramach VI 
edycji programu Doktorat wdrożeniowy. Wnioski można będzie składać do 1 czerwca. 
Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we 
współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której 
efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów 
działalności naukowej. 
Więcej informacji o konkursie „Doktorat wdrożeniowy” 
  
NEON – I konkurs 
NEON to wspólne przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na  wsparciu 
badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno-
petrochemicznego. 
Cel główny  realizowany jest  poprzez następujące cele szczegółowe: 
- Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu 
redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej; 
- Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem 
biomasy; 
- Rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym; 
- Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja 
procesów. 
Konkurs I dotyczy celu szczegółowego - Rozwój rozwiązań i technologii związanych z 
pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy. 
Budżet konkursu wynosi 35 mln PLN. 
Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 maja 2022 r. 
Zakończenie naboru wniosków: 4 lipca 2022 r. 
Więcej informacji o konkursie NEON I 
  
RID – II konkurs 

https://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Pierwszy-nabor-Interreg-Europa-narzedzia-dla-wnioskodawcow
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--ix-konkurs-na-projekty-otwarte
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/vi-edycja-programu-doktorat-wdrozeniowy
https://www.gov.pl/web/ncbr/neon--i-konkurs


RID to Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA polegające na wsparciu badań 
naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pn. Rozwój Innowacji 
Drogowych. Celem głównym programu jest poprawa efektywności zarządzania 
planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce w 
perspektywie roku 2030. 
Dla osiągniecia ww. celu głównego przyjęto w ramach RID dwa cele szczegółowe tj.: 
- wzrost innowacji w obszarze drogownictwa, 
- wzrost aktywności jednostek naukowych w realizacji prac B+R ukierunkowanych na 
potrzeby drogownictwa. 
Budżet konkursu wynosi 11,6 mln PLN 
Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 maja 2022 r. 
Zakończenie naboru wniosków: 8 lipiec 2022 r.  
Więcej informacji o konkursie RID II 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Pierwszy nabór Interreg Europa – materiały z webinariów na temat przygotowania 
projektu 
Na Portalu Interreg Europa dostępne są nagrania z kwietniowych webinariów, 
prezentacje oraz odpowiedzi na pytania uczestników udzielane przez Wspólny 
Sekretariat programu.   
Więcej informacji o materiałach z webinariów Interreg Europa 
  

  

GENERAL INFORMATION 

New development projects at UG 
The University of Gdańsk has recently received funding for the following development 
projects: 
• "Hello, nice to SEA-EU! Welcome to the University of Gdańsk, European Maritime 
University" - Welcome to Poland Programme (NAWA). The project manager is 
Dominika Brulińska from the International Office.  
• "Local, open, solidarity - narratives about multicultural Gdansk" (LOSt in Gdańsk) - 
SPINAKER Programme - Intensive International Education Programmes (NAWA). The 
project manager is Professor Ewa Czaplewska, PhD, Professor of the University of 
Gdańsk, Faculty of Languages/Academic Centre of Polish Language and Culture 
for Foreigners. 
• "TOWNSHIP - towards aesthetically sustainable and shared cities: intensive 
international education programmes" (TOWNSHIP) - SPINAKER Programme - 
Intensive International Education Programmes (NAWA). The project manager is Dr 
Grażyna Chaberek from the Faculty of Social Sciences. 
• Funding for the project "Enhancing Cancer Vaccine Science for New Therapy 
Pathways" (CANVAS) - Horizon Europe Programme. The project leader is Professor 
Natalia Marek-Trzonkowska from the International Centre for Cancer Vaccine 
Science (ICCVS).  
  
First Interreg Europe call - tools for applicants 

https://www.gov.pl/web/ncbr/rid-ii2
https://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Pierwszy-nabor-Interreg-Europa-materialy-z-webinariow-na-temat-przygotowania-projektu


The first call for proposals for Interreg Europe 2021-2027 runs until 31st of May 2022. 
The programme's Joint Office makes a number of tools available to applicants, 
including:  
- An online questionnaire to self-assess your project and answer the question "is the 
Interreg Europe programme for me?" - Your project's relevance; 
- A tool for finding project partners with the possibility of uploading your own profile - 
Find the right people; 
- A database of project ideas and cooperation offers, where you can upload your own 
ideas - Explore project ideas; 
- Consultation with the Joint Office for lead applicants - Ask for feedback on your project 
idea; 
- Recordings of four webinars on project development (Building successful 
partnerships, Developing project methodology, Management, budget and finance, 
Project communication) - Project development webinars;  
- An application pack containing the terms and conditions of the first call for proposals, 
a programme manual, a model grant application form - The application pack. 
The Polish National Contact Point has prepared Polish language versions of the 
documents and an additional tool to support Polish institutions in partner searching and 
to promote Polish cooperation offers.  
More information on tools for applicants to Interreg Europe 
  
  
  

CALLS FOR FUNDING 

  
GOSPOSTRATEG - 9th call (for open projects) 
The main objective of the GOSPOSTRATEG Programme is to increase the use of the 
results of socio-economic research in shaping national and regional development 
policies by 2028. The 9th call within the Programme covers the whole scope of the 
GOSPOSTRATEG Programme, which was divided into four subject “traps”: 
- the area of the middle-income trap and the average product; 
- the area of the imbalance trap; 
- demographic trap area; 
- the area of institutional weakness traps. 
The budget of the call for proposals is PLN 80 million. 
Opening of the call for proposals: 20th of June 2022. 
Completion of the call for proposals: 20th of September 2022. 
More information about the GOSPOSTRATEG IX call 
  
6th edition of the ‘Implementation doctorate’ programme 
On 9th of May, the call for applications for funding under the 6th edition of the 
Implementation Doctorate programme will be launched. Applications can be submitted 
until 1st of June. 
The subject of the programme is the creation of conditions for the development of 
cooperation of entities of the higher education system and science with the socio-
economic environment, conducted within doctoral schools and consisting in the 
education of doctoral students in cooperation with entrepreneurs or other entities 
employing them, which will result in the implementation of the results of the scientific 
activity conducted by doctoral students in these entities. 
More information about the ‘Implementation doctorate’ call 
  
NEON – 1st call 

https://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Pierwszy-nabor-Interreg-Europa-narzedzia-dla-wnioskodawcow
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--ix-konkurs-na-projekty-otwarte
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/vi-edycja-programu-doktorat-wdrozeniowy


NEON is a joint undertaking of NCBR and PKN ORLEN to support scientific research 
and development works for the refining and petrochemical industry. 
The main objective is implemented through the following specific objectives: 
- Development of innovative technological solutions to achieve CO2 emission reduction 
and consequently carbon neutrality; 
- Development of solutions and technologies related to biomass extraction and 
processing; 
- Development of technologies related to the circular economy; 
- Development of technologies based on artificial intelligence and consequent 
digitisation of processes. 
NEON 1st call addresses the specific objective - Development of solutions and 
technologies related to biomass extraction and processing. 
The budget of the call for proposals is PLN 35 million. 
Opening of the call for proposals: 18th of May 2022. 
Completion of the call for proposals: 4th of July 2022. 
More information about the NEON I competition 
  
RID – 2nd call 
RID is a Joint Venture of NCRD - GDDKiA consisting in support of scientific research 
or development works in the area of road engineering called Road Innovation 
Development. The main objective of the programme is to improve effectiveness of 
management of the planned, prepared, implemented and existing road network in 
Poland in the perspective of 2030. 
In order to achieve the aforementioned main objective, two specific objectives have 
been adopted within the RID, i.e.: 
- an increase in innovation in the field of road construction, 
- increasing the activity of scientific entities in the implementation of R&D works aimed 
at the needs of the road engineering. 
The budget of call for proposals is PLN 11.6 million. 
Opening of the call for proposals: 6th of May 2022. 
Completion of the call for proposals: 8th of July 2022.  
More information about the RID 2nd call for proposals 
  
  
  

CONFERENCES AND TRAININGS 

  
First call for Interreg Europe - materials from webinars on project preparation 
Recordings of the April webinars, presentations and answers to questions from 
participants provided by the Joint Programme Office are available on the Interreg 
Europa Portal.   
For more information on Interreg Europe webinar materials 
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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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