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INFORMACJE OGÓLNE 

Puck i UG. Szansa na nowe kwalifikacje i doskonalenie zawodowe 
We wtorek 11 lipca 2017 r. marszałek Mieczysław Struk, wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr 
hab. Krzysztof Bielawski oraz wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk podpisali 
umowy na 2 nowe projekty w ramach działań ukierunkowanych na osoby o 
niskich kwalifikacjach zawodowych, z niepełnosprawnościami oraz 
pozostające bez zatrudnienia. Działania te współfinansowane są z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Skorzysta z nich 
prawie 1200 osób, a wartość realizowanych zadań to ponad 3 mln zł. 
Zajęcia, warsztaty i szkolenia obejmą m.in. naukę języków obcych 
(angielskiego, niemieckiego), studia podyplomowe z prawa spółek, praw 
własności intelektualnej, podatków w przedsiębiorstwie oraz zarządzania 
projektami. Możliwości oferowane przez gminę Puck to kursy spawania, 
obsługi wózków jezdniowych oraz warsztaty dla magazynierów, monterów, 
elektryków.  
Więcej informacji 
  
Wydział Chemii uzyskał finansowanie na studia doktoranckie CHEMFIZ 
Projekt przygotowany przez Wydział Chemii przy wsparciu Wydziału 
Matematyki Fizyki i Informatyki pt. „Międzywydziałowe interdyscyplinarne 
studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim” 
(AKRONIM: CHEMFIZ) jako jedyny z Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał 
finansowanie w wysokości 1 936 255 zł w konkursie  POWR.03.02.00-
IP.08.00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich 
organizowanym przez NCBiR. 
Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na 
studiach  doktoranckich poprzez utworzenie i realizację nowego 
interdyscyplinarnego programu doktoranckiego o zasięgu krajowym o profilu 
akademickim chemiczno–fizycznym. 
W ramach projektu finansowane będą m.in. : 
- stypendia zadaniowe na realizację badań,  
- udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli przemysłu, 
- obowiązkowe staże w ramach realizowanego zadania badawczego (min.3 

  

http://pomorskie.eu/-/skonczyles-50-lat-i-od-dluzszego-czasu-nie-mozesz-znalezc-pracy-te-projekty-sa-dla-ciebie-sprawdz-jak-skorzystac-ze-szkolen-i-stazow


miesiące); 
- udział w międzynarodowej konferencji tematycznej, 
- wykłady z profesorami wizytującymi (umiędzynarodowienie studiów), 
- udział w krajowej szkole letniej. 
Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie CHEMFIZ zostaną 
uruchomione w roku akademickim 2018/19. 
  
Statystyki uczestnictwa Polski w PR H2020. Raport skrócony po 358 
konkursach 
Analiza dotyczy 358 konkursów ocenionych przez KE w zakresie złożonych 
wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów przed 30 
maja 2017 r. Prawie 238 mln euro wykorzystała Polska na półmetku Programu 
Ramowego Horyzont 2020.  
Więcej informacji 
  
Sprawozdanie z realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), przyjęty przez 
Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r., realizuje wsparcie ukierunkowane na 
poprawę funkcjonowania polityk sektorowych oraz interwencję w obszarach, 
dla których wsparcie z poziomu krajowego wykazuje większą efektywność. Na 
realizację programu zaplanowano 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i 252 mln euro z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
Łącznie przeznaczono na realizację PO WER (środki unijne i budżet krajowy) 
ponad 5,4 mld euro. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze 
DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez 
zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu 
będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe. 
Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r. 
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r. 
Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r. 
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów 
badawczych: 
- które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych 
ujętych w wykazie paneli NCN, 
- których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy, 
- które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie 
kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA, 
- których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej 
części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł, 
- których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji 

https://www.kpk.gov.pl/?p=37379&znewsletter=28czerwca2017
http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Sprawozdanie-z-realizacji-Programu-Wiedza-Edukacja-Rozwoj


litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 EUR 
(projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie), 
- w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej 
stopień naukowy doktora. 
Więcej informacji 
  
Fundusze Norweskie oferują granty wspomagające rynek pracy dla 
młodych 
EEA Grants i Norway Grants zapraszają do składania wniosków do 
ponadnarodowych projektów w ramach Funduszu na rzecz Zatrudniania 
Młodzieży. Wybór projektu odbywa się w procedurze dwuetapowej. Wstępny 
wniosek należy złożyć przed 1 sierpnia 2017 r. 
Więcej informacji 
  
Nauki społeczne i humanistyczne w programie Horyzont 2020 – niedługo 
koniec naboru wniosków 
Trwa nabór wniosków do konkursów zawierających badania SSH – Social 
Sciences and Humanities. Nauki społeczne i humanistyczne jako zagadnienie 
przekrojowe, realizowane są w wielu obszarach programu Horyzont 2020. 
Nabór do sześciu konkursów kończy się 24 sierpnia br. 
Więcej informacji 
  
HERA (Humanities in the European Research Area) – konkurs z zakresu 
nauk humanistycznych 
Przewidywany termin składania wniosków to druga połowa października 2017 
r. 
HERA jest siecią instytucji finansujących badania naukowe w Europie 
wspierającą projekty badawcze z zakresu humanistyki. Roboczy temat 
kolejnego konkursu brzmi: Public spaces: culture and integration in Europe. 
Wnioski w języku angielskim mogą składać grupy badawcze złożone z co 
najmniej czterech zespołów pochodzących z przynajmniej czterech krajów 
biorących udział w konkursie. 
Więcej informacji 
  
EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) – konkurs 
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych 
Przewidywany termin składania wniosków to koniec listopada 2017 r. 
Konkurs pt. Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections jest 
ogłaszany przez NCN wraz z platformą EqUIP, której celem jest wspieranie 
badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych prowadzonych wspólnie 
przez naukowców z Indii i Europy. 
Więcej informacji 
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https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu
http://eeagrants.org/fundforyouthemployment
https://www.kpk.gov.pl/?p=37433&znewsletter=5lipca2017
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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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