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INFORMACJE OGÓLNE 

Blisko 5 mld euro ze środków EFS+ na rozwój społeczny 
12 grudnia br. Komisja Europejska zatwierdziła program krajowy pn. Fundusze 
Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. 
Program FERS identyfikuje kluczowe wyzwania w obszarze polityk społecznych – 
edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, na które chcemy skutecznie 
odpowiedzieć w ciągu najbliższych siedmiu lat. Duży nacisk zostanie położony na:  

  



- rozwój edukacji i uczenia się przez całe życie, 
- kształcenie kadr dla gospodarki, 
- tworzenie równych szans w życiu społecznym i zawodowym dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
- wzmacnianie systemu ochrony zdrowia, 
- poprawę dostępności usług publicznych. 
Budżet programu to ok. 4,9 mld euro (4 mld wkładu UE). 
Więcej informacji o nowym programie FERS 
  
Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Pomorza 
2021-2027 
7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła nowy program regionalny Fundusze 
Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Łączny budżet programu to 1 751,8 mln euro, z 
czego 1 254,4 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 
497,4 mln euro stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W 
przeliczeniu na PLN są to środki w wysokości blisko 8,5 mld zł. 
Więcej informacji o nowym programie dla Pomorza 
  
Komisja Europejska chce poznać opinie na temat programów Horyzont 2020 i 
Horyzont Europa 
Komisja Europejska rozpoczęła największe dotychczas konsultacje publiczne na temat 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości unijnych programów badań naukowych i 
innowacji w latach 2014–2027. Każdy zainteresowany może podzielić się z Komisją 
swoją opinią na temat funkcjonowania programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, a 
także na temat kształtowania kierunków programu Horyzont Europa na lata 2025-2027. 
Ankieta jest dostępna do lutego 2023 r. 
Więcej informacji o ankiecie 
  
Programy Pracy na lata 2023-2024 oficjalnie ogłoszone 
Komisja Europejska opublikowała zatwierdzone, już oficjalne wersje Programów Pracy 
dla najważniejszych komponentów programu Horyzont Europa na lata 2023-2024. 
Programy Pracy umożliwiają zapoznanie się z celami oraz harmonogramem 
poszczególnych elementów programu ramowego Horyzont Europa, a przede 
wszystkim z tematami i konkursami, do których można aplikować. Dzięki temu 
zainteresowani mogą zaplanować swój udział w Horyzoncie Europa – w co warto się 
zaangażować oraz na kiedy przygotować wnioski. 
Więcej informacji o programach pracy  
  
  

KONKURSY 

Erasmus+ 2023 - zasady i terminy 
Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 
2023 wraz z zaproszeniem do składania wniosków. Zgodnie z dokumentem obowiązują 
dwie tury naborów: od lutego do czerwca oraz w październiku. Całkowity budżet 
przeznaczony na niniejsze zaproszenie szacuje się na blisko 3,4 mld euro. 
Najbliższe terminy naborów w 2023 roku: 
14 lutego 2023 r., godz. 17:00 
Akcje i sieci „Jean Monnet” 
16 lutego 2023 r., godz. 17:00 
Akcja kluczowa 2., Akcja Erasmus Mundus  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/Fundusze-2021-2027/Aktualnosci/Blisko-5-mld-euro-ze-srodkow-EFS-na-rozwoj-spoleczny
https://www.rpo.pomorskie.eu/-/komisja-europejska-zatwierdzila-nowy-program-regionalny
https://www.kpk.gov.pl/ke-chce-poznac-wasze-opinie-nt-programow-horyzont-2020-i-horyzont-europa?
https://www.kpk.gov.pl/programy-pracy-na-lata-2023-2024-w-horyzoncie-europa-oficjalnie-ogloszone?


Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem 
wyższym 
23 lutego 2023 r., godz. 12:00  
Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego  
Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, 
kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych  
Akcja kluczowa 1., Mobilność kadry w dziedzinach związanych ze sportem  
Akcja kluczowa 1., Mobilność międzynarodowa obejmująca państwa trzecie 
niestowarzyszone z programem  
Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 
28 lutego 2023 r., godz. 17:00  
Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i 
szkoleniem zawodowym 
8 marca 2023 r., godz. 17:00  
Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą 
9 marca 2023 r., godz. 17:00  
Akcja kluczowa 3., Europejska młodzież razem 
15 marca 2023 r., godz. 17:00  
Akcja kluczowa 2., Projekty przyszłościowe 
22 marca 2023 r., godz. 17:00  
Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i 
młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje 
pozarządowe  
Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i 
młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe  
Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie sportu  
Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, 
kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży  
Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu  
Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinie sportu  
Akcja kluczowa 2., Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 
Więcej informacji o konkursach i przewodniku Erasmus+ 
  
II konkurs ERA-MIN Joint Call 2023 
Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne w zakresie ,,Raw 
materials for the sustainable development and the circular economy”. Międzynarodowy 
konkurs jest ogłaszany w ramach programu ERA-MIN 3 i będzie wspierać projekty 
badawcze i innowacyjne z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Zakończenie naboru wniosków: 30 marca 2023 r. 
Więcej informacji o konkursie ERA-MIN 
  
Instytut Szwedzki oferuje możliwości finansowania projektów w ramach nowego 
programu Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego  
Instytut Szwedzki uruchamia nowy program Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego, który 
ma sfinansować projekty współpracy między krajami UE położonymi wokół Morza 
Bałtyckiego.  
Program przewiduje dwa rodzaje dotacji: 
- Seed money: maksymalna kwota dofinansowania – 400 000 SEK na projekt, który 
zakończy się w ciągu 15 miesięcy; 
- Współpracy: maksymalna kwota dofinansowania – 1 000 000 SEK na projekt, który 
zakończy się w ciągu 24 miesięcy od startu. 

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/erasmus-2023-poznaj-zasady-i-terminy
https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-era-min-joint-call-2023?


Więcej informacji o programie Instytutu Szwedzkiego 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Dzień Informacyjny "Horyzont Europa 2023" – 12 stycznia 2023 r., Warszawa 
Już 12 stycznia 2023 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 
działający w strukturach NCBR zaprasza na Dzień Informacyjny poświęcony 
konkursom programu Horyzont Europa i nowym programom pracy w poszczególnych 
obszarach – na lata 2023-2024. 
Podczas dnia informacyjnego będzie mowa o nowościach w programie Horyzont 
Europa. Będzie można się zapoznać się z historiami sukcesu beneficjentów oraz 
spotkać z ekspertami KPK na dedykowanych 20 sesjach tematycznych. Będą 
poruszane m.in. tematy miejskie w Horyzoncie Europa, zagadnienia dotyczące zdrowia, 
energii, klimatu, a także o bezpieczeństwa i technologii kosmicznych. Spotkaniu będzie 
towarzyszył warsztat na temat znaczenia płci w treści badań i innowacji. 
Więcej informacji i rejestracja 
  
  

GENERAL INFORMATION 

Nearly €5 billion in ESF+ funds for social development 
On December 12, 2022, the European Commission approved a national program 
entitled European Funds for Social Development 2021-2027 (FERS), co-financed by 
the European Social Fund Plus. 
The FERS program identifies key challenges in the area of social policies - education, 
employment and social inclusion - that we want to respond to effectively over the next 
seven years. A strong emphasis will be placed on:  
- development of education and lifelong learning, 
- training of human resources for the economy, 
- creating equal opportunities in social and professional life for people at risk of social 
exclusion, 
- strengthening the health care system, 
- improving the availability of public services. 
The program's budget is about €4.9 billion (4 billion EU contribution). 
More information about the new FERS program 
  
The European Commission has approved the European Funds for Pomerania 
2021-2027 program 
On December 7, 2022, the European Commission approved the new regional program 
European Funds for Pomerania 2021-2027. The total budget of the program is €1,751.8 
million, of which €1,254.4 million comes from the European Regional Development 
Fund and €497.4 million is European Social Fund Plus funding. These are funds of 
nearly PLN 8.5 billion. 
More information about the new program for Pomerania 
  
European Commission wants views on Horizon 2020 and Horizon Europe 
programs 

https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/2022/12/12/instytut-szwedzki-oferuje-mozliwosci-finansowania-projektow-w-ramach-nowego-programu-sasiedztwo-dla-morza-baltyckiego/?doing_wp_cron=1671016644.6402409076690673828125
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-informacyjny-horyzont-europa-2023?
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/Fundusze-2021-2027/Aktualnosci/Blisko-5-mld-euro-ze-srodkow-EFS-na-rozwoj-spoleczny
https://www.rpo.pomorskie.eu/-/komisja-europejska-zatwierdzila-nowy-program-regionalny


The European Commission has launched the largest public consultation to date on the 
past, present and future of the EU's research and innovation programs for 2014-2027. 
Anyone interested can share their opinion with the Commission on the functioning of 
Horizon 2020 and Horizon Europe, as well as on shaping the direction of Horizon 
Europe for 2025-2027. The survey is available until February 2023. 
More information about the survey 
  
Work Programs for 2023-2024 officially announced 
The European Commission has published the approved, already official versions of the 
Work Programs for the major components of Horizon Europe for 2023-2024. The Work 
Programs provide an overview of the objectives and timetable of the various 
components of Horizon Europe, and most importantly, the topics and calls for which 
one can apply. This allows interested parties to plan their participation in Horizon 
Europe - what to get involved in and for when to prepare applications. 
More information about the work programs  
  
  
  

CALLS FOR FUNDING 

  
Erasmus+ 2023 - rules and deadlines 
The European Commission has published a new Erasmus+ program guide for 2023, 
along with a call for proposals. According to the document, there are two rounds of calls: 
from February to June and in October. The total budget for this call is estimated at 
nearly €3.4 billion. 
Upcoming 2023 call dates: 
February 14, 2023, 5:00 pm 
"Jean Monnet" actions and networks 
February 16, 2023, 5:00 pm 
Key Action 2, Erasmus Mundus Action  
Key Action 2, Capacity building in areas related to higher education 
February 23, 2023, 12:00 pm  
Key action 1., Mobility of people in the field of higher education  
Key Action 1., Mobility of persons in the field of vocational education and training, school 
education and adult education  
Key Action 1., Mobility of personnel in the field of sports-related fields  
Key Action 1., International mobility involving third countries not associated with the 
program  
Key Action 1, Mobility of people in the youth field 
February 28, 2023, 5:00 pm  
Key action 2., Capacity building in areas related to vocational education and training 
March 8, 2023, 5:00 pm  
Key Action 2, Capacity building in areas related to youth 
March 9, 2023, 5:00 p.m.  
Key action 3., European youth together 
March 15, 2023, 5:00 pm  
Key action 2., Future-oriented projects 
March 22, 2023, 5:00 pm  
Key Action 2, Cooperation partnerships in education, training and youth, except for 
partnerships submitted by European NGOs  
Key Action 2, Collaborative partnerships in education, training and youth submitted by 
European NGOs  

https://www.kpk.gov.pl/ke-chce-poznac-wasze-opinie-nt-programow-horyzont-2020-i-horyzont-europa?
https://www.kpk.gov.pl/programy-pracy-na-lata-2023-2024-w-horyzoncie-europa-oficjalnie-ogloszone?


Key Action 2, Cooperation partnerships in the field of sports  
Key Action 2., Small-scale partnerships in school education, vocational education and 
training, adult education and youth  
Key action 2., Small-scale partnerships in the field of sports  
Key action 2., Capacity building in the field of sports  
Key Action 2., Non-commercial European sports events 
More information about the callas and the Erasmus+ Guide 
  
2nd ERA-MIN Joint Call 2023 
This is a call for international research and innovation projects in the field of ,,Raw 
materials for the sustainable development and the circular economy". The international 
call is being launched under the ERA-MIN 3 program and will support research and 
innovation projects in the field of raw materials for sustainable development and the 
circular economy. 
Call for proposals closes: March 30, 2023. 
For more information about the ERA-MIN call 
  
Swedish Institute offers project funding opportunities under new Baltic Sea 
Neighborhood program  
The Swedish Institute is launching a new Baltic Sea Neighborhood program to fund 
cooperation projects between EU countries around the Baltic Sea.  
The program provides for two types of grants: 
- Seed money: maximum grant amount - SEK 400,000 for a project that will be 
completed within 15 months; 
- Cooperation: maximum grant amount - SEK 1,000,000 for a project that will end within 
24 months of start. 
For more information about the Swedish Institute's program 
  
  
  

CONFERENCES AND TRAININGS 

  
Information Day 'Horizon Europe 2023' - January 12, 2023, Warsaw 
Already on January 12, 2023, the National Contact Point for EU Research Programs 
operating within the structures of NCBR invites you to an Information Day dedicated to 
the calls of Horizon Europe and new work programs in specific areas - for 2023-2024. 
During the information day, there will be a talk about the news in Horizon Europe. It will 
be possible to learn about the success stories of beneficiaries and meet with NCP 
experts at dedicated 20 thematic sessions. Topics to be discussed will include urban 
issues in Horizon Europe, health, energy, climate, as well as security and space 
technologies. The meeting will be accompanied by a workshop on the importance of 
gender in the content of research and innovation. 
More information and registration 
  
  
  
  
  
BIURO PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH / DEVELOPMENT PROJECTS OFFICE 
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217, R218, R221 / Rector's Office, 2nd floor, rooms R217, 
R218, R221 

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/erasmus-2023-poznaj-zasady-i-terminy
https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-era-min-joint-call-2023?
https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/2022/12/12/instytut-szwedzki-oferuje-mozliwosci-finansowania-projektow-w-ramach-nowego-programu-sasiedztwo-dla-morza-baltyckiego/?doing_wp_cron=1671016644.6402409076690673828125
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-informacyjny-horyzont-europa-2023?


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. 

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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