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INFORMACJE OGÓLNE 

Nowy Projekt unijny -  „Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy 
kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” 
Nowy Projekt Wydziału Prawa i Administracji przygotowany wspólnie z 
Wydziałem Zarządzania UG pt. "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy 
kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach" uzyskał pozytywną ocenę 
i otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego.  
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 776 mieszkańców 
województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności 
zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń. 
Uczestnicy Projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, 
będą mogli wybrać jedną z form wsparcia: studia podyplomowe z zakresu 
prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo - 
podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT, szkolenia ICT (ECDL, 
CISCO) bądź kursy językowe. 
Budżet Projektu to prawie 2 mln PLN.   
Kierownikiem Projektu "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje 
w małych i średnich przedsiębiorstwach" jest dr hab. Joanna Kruczalak - 
Jankowska, prof. nadzw. z Wydziału Prawa i Administracji. 
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpocznie się proces rekrutacji na 
pierwsze edycje studiów podyplomowych i szkoleń. Uczestnikami będą mogły 
być osoby zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, 
mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego. 
Uruchomienie pierwszych studiów i szkoleń, zależnie od rodzaju, zaplanowano 
na początek roku akademickiego 2017/18. 
Więcej informacji 
  
Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 25 czerwca 2017 r. 
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od 
uruchomienia programów do 25 czerwca 2017 r. złożono 56 170 wniosków o 
dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 346,6 mld zł. Wartość 
dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 216,1 mld zł. 
Do 25 czerwca 2017 r. podpisano z beneficjantami 18 338 umów o 
dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 106,4 mld zł. 

  

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-5-5


Więcej informacji 
  
Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 20 czerwca 2017 r. 
20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  
Więcej informacji 
  
Jak przygotować wniosek do ERC? Poradnik „z pierwszej ręki” 
Przygotowanie dobrego wniosku o grant ERC jest niełatwym zadaniem. Dzięki 
uprzejmości dr Karola Horodeckiego z Uniwersytetu Gdańskiego, którego 
wniosek o ERC Starting Grant przeszedł do drugiego etapu oceny, Krajowy 
Punkt Kontaktowy opublikował poradnik, w którym autor zawarł wiele porad, 
sugestii i ostrzeżeń, pozwalających zwiększyć szanse na dobrą ocenę 
wniosku. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym 
Programie Województwa Pomorskiego na rok 2017 
Dokument zawiera harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 
2017 rok. 
Więcej informacji 
  
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Programie 
Wiedza Edukacja Rozwój 
Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 
trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok. 
Więcej informacji 
  
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 r. 
Ministerstwo Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów 
na 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  
Więcej informacji 
  
Fundusze na współpracę polsko-norweską nadal dostępne 
Trwa nabór wniosków na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach 
Funduszu Współpracy Dwustronnej. 
Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów: 
- wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii; 
- wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce. 
 Działanie powinno służyć: 
 - zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do 
programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-25-czerwca-2017-r
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-rpo-wp-2014-2020-z-20-czerwca-2017-
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=37066%20.
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/harmonogram-naboru-wnioskow-w-trybie-konkursowym-na-2017-rok-z-22-czerwca-2017-
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/Harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2017-rok/Harmonogram-naboru-wnioskow-w-Programie-Wiedza-Edukacja-Rozwoj
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5276,aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow-dla-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-na-2017-r-.html


- wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub 
prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi 
projektów, biura transferu technologii). 
Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie 
decyduje kolejność wpływu formularzy. 
Więcej informacji 
  
200 mln zł dla konsorcjów na wsparcie najlepszych projektów B+R 
We wrześniu ruszy trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie 
Inteligentny Rozwój. Dla naukowców i przedsiębiorców, którzy podejmą się 
opracowania innowacyjnych rozwiązań, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
przygotowało 200 mln zł. 
Konkurs w ramach działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” to propozycja NCBR 
skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i 
przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, 
obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub 
eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, 
co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym, najbardziej 
premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły 
innowację w skali globalnej. 
Zgłaszane w konkursie projekty, będą musiały wpisywać się w tzw. Krajową 
Inteligentną Specjalizację. Premiowane będą przy tym przedsięwzięcia o 
wysokim poziomie innowacyjności, a jednym z kryteriów oceny będzie 
opłacalność wdrożenia. 
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których wartość kosztów 
kwalifikowalnych mieści się w przedziale od 2 do 10 mln zł i które będą 
realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i 
jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć 
podmiotów, przy czym udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach 
kwalifikowalnych projektu nie może być niższy niż 30%. Budżet konkursu 
wynosi 200 mln zł. 
Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 18 września do 18 grudnia 2017 
r., przy czym będzie on podzielony na etapy. Decyzję o dofinansowaniu 
konsorcja otrzymają w ok. 90 dni od zakończenia danego etapu. 
Więcej informacji 
  
Otwarte konkursy Twinning i ERA Chairs 
Komisja Europejska uruchomiła nabory na projekty typu Twinning i ERA Chairs 
w obszarze „Spreading Excellence and Widening Participation” w ramach 
Horyzontu 2020. Instrumenty te dedykowane są wzmocnieniu 
umiędzynarodowienia polskiej nauki. Wnioski można składać do 15 listopada 
br. 
ERA Chairs to konkurs mający na celu wsparcie uniwersytetów i instytucji 
badawczych w zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów, których działania mają 
prowadzić do osiągnięcia doskonałości naukowej.  W tego typu projektach nie 
ma wymogu składania wniosku w konsorcjum międzynarodowym. Wniosek 
składany jest samodzielnie przez instytucję naukową, która chce utworzyć 
katedrę badawcząi wzmocnić swoją pozycję w doskonałości naukowej. 

http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/


Komisja Europejska sfinansuje wnioski o budżecie do 2,5 mln euro, które 
trwają do 5 lat. Projekty typu ERA Chairs są finansowane w 100%. 
Konkurs  zamyka się 15 listopada 2017 r. 
Twinning polega na wzmocnieniu  określonego obszaru badań w ramach danej 
instytucji z kraju słabszego, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema 
wiodącymi instytucjami z zagranicy w dziedzinie wynikającej ze Strategii 
Rozwoju Badań jednostki będącej wnioskodawcą. W ramach tych projektów 
polscy naukowcy mają możliwość współpracować z jednostkami 
zagranicznymi w celu polepszenia oraz rozwoju swojej wiedzy i metod 
badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej. 
Komisja Europejska będzie finansować projekty do wysokości 1 mln  euro na 3 
lata. 
Wnioski można składać do 15 listopada 2017 r. 
Więcej informacji 
  
Twinning – poszukiwani partnerzy do projektów 
Wnioski w konkursie Twinning przyjmowane są do 15 listopada 2107 r. 
- Dwie badaczki z Uniwersytetu w Madrycie (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID)poszukują partnerów w ramach konkursu Twinning. Claudia Messina 
Albarenque i Tamara Ambrona Benito są zainteresowane prowadzeniem 
badań w obszarze: edukacja międzykulturowa, kompetencje społeczne, 
perspektywa gender, szkolenie nauczycieli. 
Więcej informacji 
- Dr Elisabetta Rovida z uniwersytetu we Florencji poszukuje partnera w 
ramach konkursu Twinning. Obszary zainteresowań badaczki: nauki 
biologiczne, zdrowie, nowotwory, terapia molekularna. 
Więcej informacji 
  
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania 
wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Nabór kandydatów na 
ekspertów prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 3 lipca 2017 r., do 
godz. 16:30. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Warsztaty  „Jak przygotować wniosek na indywidualny projekt badawczy 
w programie ramowym UE HORYZONT 2020?” – 03.07.2017 r., 
Politechnika Gdańska 
Celem warsztatów organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej jest przedstawienie 
możliwości pozyskiwania grantów badawczych przez indywidualnych 
naukowców w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 

http://www.kpk.gov.pl/?p=37032&znewsletter=7czerwca2017
https://www.kpk.gov.pl/?p=37161&znewsletter=21czerwca2017
https://www.kpk.gov.pl/?p=37124&znewsletter=14czerwca2017
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5250,ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-2014-2020.html


2020. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną zasady udziału w 
programie ramowym UE Horyzont 2020 oraz praktyczne aspekty aplikowania o 
grant „Individual Fellowshiops” (IF). W trakcie spotkania swoimi 
doświadczeniami z oceny wniosków projektowych podzieli się ekspert Komisji 
Europejskiej Pan profesor Maciej Bagiński z Politechniki Gdańskiej. 
Więcej informacji 
  
  
  
  
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI 
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217-R221 
E-mail: projektyug@ug.edu.pl 
Tel.: +48 58 523 24 08, 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. 

www.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 
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