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INFORMACJE OGÓLNE 

Wielkie święto funduszy europejskich – wydarzenia w Uniwersytecie 
Gdańskim 
Festyny, koncerty, seanse filmowe, zawody, wystawy i gry miejskie, konkursy i 
zabawy dla całych rodzin – mnóstwo atrakcyjnych wydarzeń znalazło się w 
programie tegorocznych Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbywać 
się będą od 12 do 15 maja 2016 r. w całym województwie. Dni Otwarte 
Funduszy Europejskich to ogólnopolska impreza promująca efekty unijnych 
projektów. Organizowana przez Ministerstwo Rozwoju akcja pozwala pokazać 
szerszemu gronu w ciekawej formie to, co udało się zrealizować dzięki 
wspólnotowemu wsparciu. Beneficjenci funduszy europejskich od 12 do 15 
maja otworzą drzwi swoich projektów przed mieszkańcami. Dzięki temu każdy 
będzie mógł pojechać, zobaczyć, a przede wszystkim poznać sposób realizacji 
i efekty konkretnego unijnego projektu, w tym także Uniwersytetu Gdańskiego.  
Więcej informacji 
http://www.dniotwarte.eu/wyniki-wyszukiwania/2397,biologia-fascynujaca-
nauka-o-zyciu 
http://www.dniotwarte.eu/wyniki-wyszukiwania/2543,babel-rekonstrukcja 
http://www.dniotwarte.eu/wyniki-wyszukiwania/2656,dowiedz-sie-wiecej-o-
biotechnologii 
  
Nowa wersja harmonogramu konkursów w Programie Inteligentny 
Rozwój na 2016 r. 
Na podstawie propozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, 
Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój przygotowała nową 
wersję harmonogramu konkursów na 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Umowa pomiędzy Norwegią, Islandią, Liechtenstein i Unią Europejską 
została podpisana 
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Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Unia Europejska podpisały umowę na 
kolejną edycję wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. W nowym okresie finansowania 
zostanie udostępnione 15 krajom członkowskim Unii Europejskiej łącznie 2,8 
mld Euro (1,5 mld Euro z funduszy EOG i 1,3 mld Euro z funduszy 
norweskich). Środki zostaną przekazane w celu zmniejszenia różnic 
społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z 
Państwami-Darczyńcami. Polsce w ramach kolejnej rundy finansowania 
zostanie przyznane: 397,8 mln Euro z funduszy EOG, 411,5 mln Euro z 
funduszy norweskich. W nowej edycji wspierane będą przede wszystkim 
inicjatywy w dziedzinie innowacji, badań i edukacji. Wśród kluczowych 
obszarów tematycznych znajdą się również: bezpieczeństwo energetyczne, 
zmiany klimatyczne i zwiększona współpraca pomiędzy Polską a krajami-
darczyńcami w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. 
Więcej informacji 
  
Gruzja dołączyła do programu Horyzont 2020 
Badacze i innowatorzy z Gruzji będą mogli uczestniczyć w  programie 
ramowym UE na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 na takich samych 
warunkach, jak naukowcy z państw członkowskich UE i innych krajów 
stowarzyszonych. Umowa stowarzyszeniowa Gruzji z programem Horyzont 
2020 została podpisana przez Carlosa Moedasa, europejskiego komisarza ds. 
Badań, Nauki i Innowacji oraz Tamara Sanikidze, gruzińskiego Ministra 
Edukacji i Nauki. Zawarta umowa umożliwi Gruzji ściślejszą współpracę z UE 
w dziedzinie badań i innowacji.  
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Nabory wniosków na projekty międzynarodowe w regionie Południowego 
Bałtyku w 2016 roku 
Instytucje chcące zrealizować międzynarodowy projekt w ramach Programu 
Interreg Południowy Bałtyk otrzymają w tym roku szansę na złożenie wniosków 
w dwóch regularnych naborach oraz dodatkowo w specjalnym naborze na tzw. 
kapitał zalążkowy. 
Najbliższy regularny nabór rozpoczyna się już 9 maja i potrwa do 17 
czerwca  2016 r. Nabór wniosków otwarty jest dla wszystkich priorytetów 
Programu. Działania, które mogą uzyskać w wsparcie w ramach programu to 
m.in.: rozwój przedsiębiorczości, transfer innowacji na rzecz MŚP (małych i 
średnich przedsiębiorstw), energia odnawialna i alternatywne źródła energii, 
zielone technologie, koncepcje mobilności, technologie przyjazne środowisku 
w transporcie, promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego, rozwój rynków 
pracy oraz wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla współpracy 
międzynarodowej. 
Kolejny regularny nabór wniosków zaplanowano na 2 listopada – 16 grudnia 
2016 r. 

http://www.fss.org.pl/news/2016/umowa-pomiedzy-norwegia-islandia-liechtenstein-i-unia-europejska-zostala-podpisana
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1630_en.htm


W ramach naboru „seed money” można uzyskać wsparcie finansowe na 
wypracowanie właściwej koncepcji projektowej czy znalezienie partnerów 
projektowych zarówno za granicą, jak i w kraju. Wnioskodawcy ubiegający się 
o dofinansowanie w niniejszym naborze będą mieli szansę złożyć projekt w 
regularnym konkursie zaplanowanym na listopad. Nabór na projekty „seed 
money” odbędzie się 31 maja – 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla 
wszystkich priorytetów. Ogłoszenie pojawi się na stronie programu. 
Więcej informacji 
  
Rusza nabór wniosków w drugim konkursie w programach TEAM i 
TEAM-TECH 
Wybitni uczeni z całego świata mogą aplikować o granty na prowadzenie 
innowacyjnych badań w drugim konkursie w programach TEAM i TEAM-TECH 
realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków 
pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 
mogą uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i firmy. Na drugi konkurs w 
obu programach Fundacja przeznaczyła łącznie 54 mln złotych. 
W ramach programu TEAM można uzyskać środki na finansowanie zespołów 
badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata. 
Przedmiotem projektów, prowadzonych obowiązkowo we współpracy z 
partnerem zagranicznym, powinny być przełomowe w skali międzynarodowej 
badania B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, wpisujące 
się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). 
Program TEAM-TECH skierowany jest natomiast do wybitnych uczonych 
posiadających doświadczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych. 
Finansowaniu w tym programie podlegają projekty B+R realizowane we 
współpracy z partnerem gospodarczym, dotyczące rozwoju technologii, 
procesu lub innowacyjnego produktu. 
W tym i w kolejnych naborach w programie TEAM-TECH naukowcy będą 
również mogli składać wnioski w module TEAM-TECH Core Facility – nowości 
w ofercie programów FNP finansowanych w ramach PO IR. Moduł ten 
umożliwi finansowanie prac B+R mających na celu stworzenie lub rozwinięcie 
usługi badawczej, która w przyszłości będzie świadczona komercyjnie (przy 
czym usługa ta musi zostać stworzona lub rozwinięta z wykorzystaniem już 
istniejącej infrastruktury i zaawansowanej aparatury badawczej). 
W obu programach o granty mogą aplikować naukowcy posiadający co 
najmniej stopień naukowy doktora, niezależnie od narodowości. W zespołach, 
jakie stworzą, zatrudnienie znajdą także studenci i doktoranci oraz młodzi 
doktorzy. Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z możliwością 
przedłużenia na kolejne 2 lata). Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 
3 500 000 zł. Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, prace 
zlecone (podwykonawstwo), stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju 
kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z 
prowadzeniem prac B+R.  
Termin przyjmowania aplikacji do obu programów w drugim konkursie upływa 
20 czerwca br. Kolejny nabór zostanie ogłoszony w listopadzie br. 
Do końca 2019 r. Fundacja planuje zorganizować łącznie po 8 konkursów w 
programie TEAM i TEAM-TECH (razem z tegorocznymi konkursami). 

http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Nabory-wnioskow-na-projekty-miedzynarodowe-w-regionie-Poludniowego-Baltyku-w-2016-roku


Finansowanie otrzyma ponad 100 zespołów, do których zostanie 
zaangażowanych ponad 1400 młodych badaczy – studentów, doktorantów i 
młodych doktorów. 
Więcej informacji 
  
Konkursu na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach Działania 3.1 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym (POWER) 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym konkurs na projekty Edukacji Filozoficznej, w ramach 
rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności 
społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i 
zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami 
ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji 
związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym 
myśleniem, logiką i heurystyką. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Konferencja „Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – 
możliwości i wyzwania dla Polski” – 03.06.2016 r., Warszawa 
Program Ramowy Horyzont 2020 to największy program  badań i 
innowacji  Unii Europejskiej. Jego celem jest wzmocnienie doskonałości 
naukowej i podniesienie konkurencyjności gospodarczej Unii. 
Wydarzenie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z honorowym 
patronatem Ministerstwa Rozwoju. Głównym celem Konferencji, która 
adresowana jest do przedstawicieli uczelni, instytucji naukowych, administracji 
publicznej oraz przedsiębiorstw, jest podsumowanie uczestnictwa Polski w 
Horyzoncie 2020 oraz debata, w jaki sposób jeszcze lepiej wykorzystać 
potencjał polskiej nauki oraz przemysłu w kolejnych latach trwania programu. 
Więcej informacji 
  
Spotkanie Informacyjne „Fundusze Europejskie dla uczelni oraz 
jednostek naukowo-badawczych w perspektywie finansowej 2014-2020” 
– 10.05.2016, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w 
Gdańsku 
Organizatorami spotkania są Główny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Gdańsku oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii 
Europejskiej". 
W programie spotkania zaplanowano poniższe tematy: 
- Możliwości finansowania projektów uczelni oraz jednostek naukowo-
badawczych z regionalnego i krajowych programów operacyjnych; 
- Finansowanie badań i innowacji w programie ramowym UE HORYZONT 

http://www.fnp.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-drugim-konkursie-w-programach-team-i-team-tech/
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-3efipower312016/
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2020; 
- Możliwości finansowania działalności szkół wyższych w ramach programów 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie 2014-2020; 
- Wsparcie udziału pomorskich uczelni w programach wspólnotowych Unii 
Europejskiej; 
- Źródła informacji o Funduszach Europejskich. 
Więcej informacji 
  
Konferencja „INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that 
inspire” - 23-24.05.2016, Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności 
W ramach konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju 
zaplanowano między innymi:  
23 maja br.:  
- panele tematyczne z udziałem ekspertów i beneficjentów projektów z 
dziedziny  środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości,  
- indywidualne rozmowy uczestników z ekspertami i działania ułatwiające 
spotkanie partnerów do przyszłych projektów.  
24 maja br.:  
- sesję szkoleniową - jak przygotować dobry projekt INTERREG,  
- wizytę w miejscach realizacji projektów INTERREG na terenie Gdańska,  
- sesję programu INTERREG Południowy Bałtyk.  
Więcej informacji 
  
Dzień informacyjny – konkursy w obszarze Zdrowie – 07.06.2016 r., 
Warszawa 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej 
zaprasza na dzień informacyjny dotyczący wyzwania społecznego:  „Zdrowie, 
zmiany demograficzne i dobrostan”. Spotkanie kierowane jest do 
przedstawicieli instytucji naukowych, małych i średnich przedsiębiorstw, 
przedstawicieli punktów kontaktowych i instytucji publicznych.  W ramach 
spotkania omówiona zostanie tematyka konkursu „Zdrowie, zmiany 
demograficzne i dobrostan” na rok 2017. Najbliższy termin składania wniosków 
w tym konkursie to 4 października 2016.  
Prelegentami na spotkaniu będą między innymi: Charles Kessler  Z Komisji 
Europejskiej, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
ekspert oceniający wnioski w programie Horyzont 2020 profesor Urszula 
Demkow  z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Więcej informacji  

*****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 oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje 
pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 
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Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Działu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/dzial_zarzadzania_projektami_miedzynarodowymi/kontakt 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 
kliknij tutaj 

  

 

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-gdansku-fundusze-europejskie-dla-uczelni-i-jednostek-naukowo-badawczych-mozliwosci-finansowania-projektow-w-perspektywie-2014
http://www.ewt.gov.pl/konferencja
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-zdrowie-zmiany-demograficzne-i-dobrostan-tematy-na-rok-2017
http://www.ug.edu.pl/
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/dzial_zarzadzania_projektami_miedzynarodowymi/kontakt
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

