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INFORMACJE OGÓLNE 

Nowe projekty - BEETHOVEN 
5 października 2017 r. zostały ogłoszone wyniki drugiego konkursu 
BEETHOVEN organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we 
współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft; DFG) na polsko-niemieckie projekty badawcze z 
zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych 
dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-
niemieckie. 
W konkursie wpłynęło 155 wniosków o finansowanie projektów badawczych 
realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły naukowców. Z tej puli 
wniosków polsko-niemieckie panele ekspertów wyłoniły 38 najlepszych 
projektów. Wśród laureatów znaleźli się:  
• prof. dr hab. Piotr Stepnowski - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
z projektem „Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków 
jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico”, którego 
dofinansowanie wynosi 1 371 980 PLN   
• dr hab. Wiesław Marek Laskowski, prof. nadzw. - Prodziekan ds Nauki i 
Rozwoju z projektem „Korelacje kwantowe - od kilku do wielu cząstek”, którego 
dofinansowanie wynosi 1 233 700 PLN. 
  
Konkurs „Studiujesz? Praktykuj!” – granty dla Uniwersytetu Gdańskiego 
w Programie POWER 
Wszystkie projekty złożone przez Uniwersytet Gdański do Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju na konkurs  w ramach Działania 3.1 Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, uzyskały 
pozytywną decyzję i  będą dofinansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
Uniwersytet Gdański będzie realizował pięć projektów: 
• „Program staży dla studiów Aplikacje Informatyczne w Biznesie na 
Uniwersytecie Gdańskim” – Wydział Zarządzania, kierownik Projektu: prof. dr 
hab. Stanisław Wrycza, wysokość dofinansowania: 549 117,00 PLN 
• „KROK DALEJ: Kwalifikacje – ROzwój – Kariera dzięki stażom 
zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwenta Chemii UG” – Wydział 
Chemii, kierownik Projektu: dr hab. Ewa Siedlecka, prof. nadzw., wysokość 
dofinansowania: 241 479,00 PLN 

  



• „FESTIWAL FILMOWY JAKO MIEJSCE PRACY” – Wydział Filologiczny, 
kierownik Projektu: dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. nadzw., wysokość 
dofinansowania: 427 400,19 PLN 
• „CETA + PLAN = PRACA” – Wydział Filologiczny, kierownik Projektu: dr hab. 
Krzysztof Kornacki, prof. nadzw., wysokość dofinansowania: 191 681,68 PLN 
• „NoZ na Staż 2.0 - program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi” – Wydział 
Oceanografii i Geografii, kierownik Projektu: dr Tomasz Zarzycki, wysokość 
dofinansowania: 809 747,00 PLN 
  
Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 30 września 2017 r. 
Od momentu uruchomienia programów do 30 września 2017 r. złożono 65 034 
wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 408,5 mld zł. Wartość 
dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 252,2 mld zł - 
świadczą dane wygenerowane z systemu teleinformatycznego SL2014. 
Do 30 września 2017 r. podpisano z beneficjentami 23 574 umowy o 
dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 131,5 mld zł. 
Więcej informacji 
  
Baza możliwości finansowania w zdrowiu – Life Sciences Funding 
Database 
Life Sciences Funding Database (LSFD) to baza ułatwiająca poszukiwanie 
źródeł finansowania opracowana przez dwie firmy holenderskie firmy: ttopstart 
i HollandBIO. 
Serwis skierowany jest do sektora publicznego i prywatnego 
zainteresowanego dofinansowaniem w obszarze medycyny, rolno-
spożywczym i biotechnologicznym. 
Serwis informuje o źródłach finansowania na poziomie  światowym (np. 
granatach NIH), europejskim (np. H2020) oraz krajowym i regionalnym 
(fundusze holenderskie). 
Więcej informacji 
  
KE o udziale brytyjskich podmiotów w Horyzoncie 2020 po Brexicie 
Komisja Europejska zamieściła na stronie Participant Portal krótki komunikat w 
sprawie uczestnictwa  brytyjskich podmiotów w programie Horyzont 2020. 
„Do czasu opuszczenia UE przez Wielką Brytanię unijne prawo nadal stosuje 
się wobec i w Wielkiej Brytanii. Obejmuje to również kwalifikowalność 
brytyjskich podmiotów prawnych do pełnego udziału i otrzymania finansowania 
w ramach działań w ramach programu Horyzont 2020. Należy pamiętać, że 
kryteria kwalifikowalności muszą być przestrzegane przez cały okres 
otrzymywania finansowania. Jeśli Zjednoczone Królestwo wycofa się z UE w 
okresie realizowania danego grantu bez zawarcia porozumienia z UE brytyjscy 
beneficjenci przestaną być  uprawnieni do otrzymania finansowania ze 
środków unijnych lub będą zobowiązani do opuszczenia projektu na podstawie 
art. 50 umowy grantowej.” 
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE sugeruje szczególną ostrożność w 
przypadku włączania partnerów brytyjskich do projektów typu Twinning i 
Instrumentu MŚP. 
Więcej informacji 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-30-wrzesnia-2017-r
https://ttopstart.com/subsidies/funding-database
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html


  
Wstępna wersja Programu Pracy dla Działań Marii Skłodowskiej-Curie na 
lata 2018-2020 
Komisja Europejska opublikowała wstępną wersję Programu Pracy na lata 
2018-020 dla Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020. 
Jest to wersja wstępna i zawarte w niej zapisy, m.in. daty opublikowania i 
zamknięcia konkursów oraz wymogi formalne mogą ulec zmianie. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie 
Otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym 
w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu 
badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.  
Terminy: Wnioski wstępne można składać do 16 stycznia 2018 roku, 
orientacyjny nabór wniosków krajowych to IV kwartał 2018 roku. 
Więcej informacji 
  
Nabór wniosków w konkursie na Interdyscyplinarne Programy Studiów 
Doktoranckich przedłużony 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż  
nabór wniosków w konkursie nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na 
Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich zostaje przedłużony do 
10 listopada 2017 r. do godz. 16:15. 
Więcej informacji 
  
BiodivERsA: otwarcie międzynarodowego konkursu poświęconego 
bioróżnorodności 
Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont 
Forum zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty 
badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. “Scenarios of 
Biodiversity and Ecosystem Services”. 
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator 
międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum dokonuje wstępnej 
rejestracji wniosku, w drugim składa natomiast właściwy wniosek (full 
proposal). Wstępnej rejestracji należy dokonać do dnia 1 grudnia 2017 r. do 
godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków, 
tzw. full proposals, upływa 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 czasu 
środkowoeuropejskiego (CET). 
O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 
zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w 
konkursie. 
Więcej informacji 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/03._h2020-msca-2018-2020_post_isc_post_pc_for_pre-publication.pdf
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,5607,era-net-bioenergy-otwarcie-naboru-wnioskow-w-12-konkursie.html
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5615,zmiana-terminu-naboru-wnioskow-w-konkursie-nr-powr-03-02-00-ip-08-00-dok17-na-interdyscyplinarne-programy-studiow-doktoranckich.html
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-10-03-ogloszenie-biodiversa


  
Nabór na Wizyty Studyjne w ramach Programu "Konserwacja i 
rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" 
Dostępne środki mają na celu pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy 
podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Państw-
Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Celem spotkań powinno być 
wzmocnienie współpracy dwustronnej oraz wymiana dobrych praktyk w 
obszarze kultury. 
O dofinansowanie na Wizyty Studyjne mogą ubiegać się wyłącznie polskie 
podmioty w tym uczelnie publiczne. W celu odbycia Wizyty Studyjnej 
wymagane jest nawiązanie współpracy z instytucją/ami z Norwegii, Islandii lub 
Liechtensteinu.   
Nabór projektów odbywa się w okresie od 11 września 2017 r. do czasu 
wyczerpania puli środków, jednak nie później niż do 31 października 2017 r., 
do godz. 16.00  
Więcej informacji 
  
Horyzont 2020 - Działania MSCA: nowy konkurs na Innovative Training 
Networks 
Został ogłoszony nowy konkurs na Innowacyjne Sieci Szkoleniowe w ramach 
Działań Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. Konkurs 
adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów zainteresowanych 
szkoleniem początkujących naukowców z całego świata, w tym doktorantów. 
Termin zamknięcia konkursu: 17 stycznia 2018 r. 
Budżet konkursu: 442 mln EUR 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Krajowe Seminarium Informacyjne na temat 3. naboru projektów w 
programie Interreg Region Morza Bałtyckiego – 30.11.2017 r., Warszawa  
Podczas sesji plenarnej omówione zostaną zasady udziału w projektach i 
zakres tematyczny naboru. Przedstawione zostaną również projekty już 
korzystające z dofinansowania programu. Wskazane zostaną, jakie rodzaje 
wydatków można ponosić w projektach. Beneficjenci trzech projektów 
transnarodowych: InnoFruit, BaltS@nior, Baltic TRAM podzielą się swoimi 
doświadczeniami z udziału w projektach transnarodowych.  
Warunkiem złożenia wniosku projektowego w obecnym naborze jest 
skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem programu.  
W trakcie seminarium stworzona zostanie wyjątkowa okazja do 
indywidualnego omówienia pomysłu na projekt w Polsce, bez konieczności 
podróżowania do siedziby sekretariatu w Rostocku.  
Uwaga: liczba możliwych do przeprowadzenia konsultacji jest ograniczona!  
Więcej informacji  
  

http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/posts/nabor-na-wizyty-studyjne-w-ramach-funduszu-wymiany-dwustronnej---czesc--b--dla-programu--konserwacja-i-rewitalizacja-dziedzictwa-kulturowego--4236.php
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19298
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-3-naboru-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-30112017/%20%0d%0a


Dni Kariery i Mobilności dla młodych naukowców - Projekt NAUKOWIEC - 
24-26.10.2017 r., Warszawa 
Młodzi naukowcy, mogą się rejestrować na Dni Kariery pt. Projekt 
NAUKOWIEC, podczas których będą mogli porozmawiać ze stypendystami 
krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i 
sektorów, doradcami w planowaniu kariery i przedstawicielami sektora 
prywatnego. Udział w wydarzeniach pomoże w świadomym planowaniu kariery 
zawodowej oraz pokaże istniejące narzędzia i możliwości.  
Więcej informacji  
  
Dzień informacyjny: Energia i Środowisko w Horyzoncie 2020 – 
21.11.2017 r., Warszawa 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień 
informacyjny obszarów Energia i Środowisko w programie Horyzont 2020. W 
trakcie tego spotkania przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz eksperci KPK 
przedstawią tematy konkursów zaplanowanych na lata 2018-2020. Ponadto 
omówione zostaną nowe zasady wynagrodzeń w projektach w Horyzoncie 
2020.  
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 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 

kliknij tutaj 
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