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INFORMACJE OGÓLNE 

Ponad 18,5 mln zł dla UG na realizację projektu "PROgram Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego" (ProUG) w ramach Programu 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, poinformowało o zakończeniu oceny formalno-
merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 
POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w 
ramach Ścieżki III. Projekt Uniwersytetu Gdańskiego został oceniony 
pozytywnie i tym samym uzyska dofinansowanie. 
Celem Projektu "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego" (ProUG) jest 
podniesienie przewagi konkurencyjnej UG poprzez wdrożenie zintegrowanego 
nowatorskiego rozwiązania, skoncentrowanego na podniesieniu kompetencji 
studentów, nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej, 
zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia na studiach (I i II stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich), wsparciu Biura Karier, usprawnieniu 
procesów zarządzania uczelnią oraz na poprawie dostępności programów 
kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z 
Polski oraz dla cudzoziemców. 
W ramach projektu planowane jest kompleksowe przygotowanie studenta do 
wejścia na rynek pracy poprzez: 
- Wdrożenie nowatorskiego podejścia do procesu kształcenia na studiach I st. 
objętych Projektem, polegającego na: 
   • opracowaniu zunifikowanego programu obejmującego przedmioty: ABC 
Prawa, ABC Przedsiębiorczości., ABC IT, Academic English i 
Odpowiedzialność społeczna; 
   • opracowaniu na Wydziałach kształcących w zakresie nauk przyrodniczych 
(I gr.), społecznych (II gr.) i humanistycznych (III gr.), zunifikowanego 
programu uniwersalnej jakości z przedmiotami wspólnymi dla każdej z 
dziedzin. 
- Tworzenie nowych kierunków (w tym w j. ang.) i modyfikacja już istniejących. 
- Udział studentów w zindywidualizowanym programie warsztatów i szkoleń 
oraz staży. 
- Wsparcie studentów przez Biuro Karier, którego pracownicy również 
podniosą swoje kompetencje. 
- Wprowadzenie nowych elementów kompleksowej struktury procesu 
dydaktycznego (wysokospecjalistyczne szkolenia dla kadry dydaktycznej, 

  



zarządczej i administracyjnej. 
- Usprawnienie procesów informatycznych zarządzania uczelnią. 
W realizację projektu zaangażowanych jest osiem Wydziałów Uniwersytetu 
Gdańskiego: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, 
Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, 
Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział 
Zarządzania oraz jednostki takie jak: Biuro Karier, Biuro Jakości Kształcenia, 
Dział Kształcenia, Sekcja ds. Szkoleń. 
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia Projektu: 1 października 2018 r. 
– 30 września 2022 r. 
Budżet projektu:  19 202 754,60 PLN 
Więcej informacji  
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 3 grudnia 2017 r. 
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od 
uruchomienia programów do 3 grudnia 2017 r. złożono 70 297 wniosków o 
dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 436,9 mld zł. Wartość 
dofinansowania z Unii Europejskiej we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 
270,0 mld zł. 
Do 3 grudnia 2017 r. podpisano z beneficjentami 27 141 umów o 
dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 151,2 mld zł. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa na 2018 
rok 
Więcej informacji 
  
Nowe szanse na unijne dotacje - Regionalny Program Operacyjny 
30 listopada Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął harmonogram 
konkursów na 2018 rok. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
planowanych jest 9 naborów wniosków.  
Więcej informacji 
  
850 mln zł do wzięcia z Programu Infrastruktura i Środowisko w 2018 r. 
Więcej informacji 
  
Działania Marii Skłodowskiej-Curie: RISE – otwarty konkurs 
Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie Marie 
Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange. Budżet konkursu 
wynosi 80 mln euro. Do 21 marca 2017 r. międzynarodowe konsorcja mogą 
składać wnioski o finansowanie projektów badawczych opartych na 
międzynarodowej i międzysektorowej wymianie pracowników. Zapraszamy na 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5725,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-powr-03-05-00-ip-08-00-pz317.html
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/357-mln-zl-dla-najwiekszych-polskich-uczelni.html
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5746,357-mln-zl-dla-najwiekszych-polskich-uczelni.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-3-grudnia-2017-r
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/48046/Harmonogram_naborow_POPC_2018_aktualizacja_011217.pdf
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowe-szanse-na-unijne-dotacje
http://www.pois.gov.pl/Strony/wiadomosci/850-mln-zl-do-wziecia-z-POIS-w-2018-r


bezpłatne konsultacje wniosków. 
Więcej informacji 
  
Dziewiąty konkurs w Programie LIDER 
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest 
poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu 
prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas 
realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie 
praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość 
dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 
mln PLN. 
Więcej informacji 
  
III edycja Mechanizmów EOG/NOR 2014-2021  
Informacje o działaniach dostępnych w ramach III edycji Mechanizmów 
EOG/NOR 2014-2021 w obszarze Edukacja zostaną opublikowane w 
pierwszej połowie 2018 roku. 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Materiały z Krajowego Seminarium Informacyjnego na temat 3. naboru 
projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 
Ministerstwo Rozwoju, we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem, 
zorganizowało 30 listopada 2017 r. w Warszawie Krajowe Seminarium 
Informacyjne. Podczas spotkania Krajowy Punkt Kontaktowy przestawił główne 
informacje o programie i projektach transnarodowych, pracownicy Wspólnego 
Sekretariatu z Rostocku omówili zasady trzeciego naboru, a przedstawiciel 
Centrum Projektów Europejskich (polski kontroler wydatków w projektach) 
wyjaśnił jakie wydatki można ponosić w projekcie i jakie są dopuszczalne 
metody obliczania kosztów pracy pracowników.  
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 

https://www.kpk.gov.pl/?p=40595&znewsletter=29listopada2017
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/aktualnosci/art,5752,dziewiaty-konkurs-w-programie-lider.html
http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Skorzystaj-ze-wsparcia-i-siegnij-po-srodki-programu-Interreg-Region-Morza-Baltyckiego
mailto:projektyug@ug.edu.pl
http://www.ug.edu.pl/
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami
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