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INFORMACJE OGÓLNE 

Nowy projekt Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje z 
szkolnictwie wyższym 
Celem projektu „W szkole Sokratesa” jest podniesienie kompetencji w zakresie 
poprawnego argumentowania, krytycznego, samodzielnego myślenia, logiki i 
heurystyki poprzez realizację zajęć fakultatywnych z tematyki filozoficznej dla 
90 uczniów sześciu liceów ogólnokształcących Trójmiasta. 
Prowadzący zajęcia wykorzystają aktywizujące metody nauczania, skłaniające 
do podmiotowego zaangażowania się w zajęcia i zachęcające do 
formułowania krytycznych refleksji. Dzięki odejściu od podającego toku 
nauczania na rzecz dociekania filozoficznego, uczniowie rozwiną samodzielne 
myślenie, dostrzegą rolę poprawnego argumentowania i wartość krytycznego 
budowania własnych poglądów w oparciu o uzasadnione racje.  
Kierownikiem projektu „W szkole Sokratesa” jest mgr Krystyna Bembennek z 
Wydziału Nauk Społecznych. 
  
Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 26 lutego 2017 r. 
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 do 
26 lutego 2017 r. uruchomiono 2 580 naborów wniosków na kwotę 195,7 mld 
zł. 
Od uruchomienia programów do 26 lutego 2017 r. złożono 44 264 wnioski o 
dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 265,4 mld zł. Wartość 
dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 167,1 mld zł. 
Do 26 lutego 2017 r. podpisano z beneficjentami 12 691 umów o 
dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 78,6 mld zł. 
Więcej informacji 
  
Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
24 lutego 2017 roku zatwierdzona została zmiana Szczegółowego opisu osi 
priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to 
dokument doprecyzowujący zapisy Programu Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ). 
Więcej informacji 

  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-26-lutego-2017-r
http://www.pois.gov.pl/Strony/wiadomosci/Aktualizacja-Szczegolowego-Opisu-Osi-Priorytetowych-Programu-Infrastruktura-i-Srodowisko-2014-2020-2022


  
Horyzont 2020 - konsultacje społeczne 
- Ocena partnerstw publiczno-publicznych 
Termin: konsultacje do 30 kwietnia 2017 r. 
Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, dotyczące funkcjonowania 
partnerstw publiczno-publicznych w kontekście trwającej śródokresowej oceny 
działania programu Horyzont 2020. 
Zaproszenie do wyrażenia opinii skierowane jest do naukowców, 
przedsiębiorców, osób i organizacji finansujących badania naukowe oraz 
wszystkich typów organizacji i wszystkich zainteresowanych, którzy brali udział 
w programie Horyzont 2020. 
Więcej informacji 
- Ocena wspólnych przedsięwzięć 
Termin: konsultacje do 10 marca 2017 r. 
Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące okresowej 
oceny wspólnych przedsięwzięć (Joint Undertakings) prowadzonych w ramach 
programu Horyzont 2020. 
Swoją opinię mogą wyrazić wszyscy, ale szczególnie cenne będą uwagi 
przedstawicieli świata nauki, przemysłu, przedsiębiorców, wynalazców i 
wszystkich organizacji i instytucji, które uczestniczyły w Horyzoncie 2020 oraz 
w przetargach ogłaszanych w ramach wspólnych przedsięwzięć. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2017 
W dniu 17 lutego 2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty 
realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. 
Cel konkursu: wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju 
Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): Bez 
ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli 
przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć 
cywilny cel.  
Data zamknięcia naboru wniosków: 10 kwietnia 2017 r., godz. 16.00 CET 
Budżet NCBR: 2 mln zł na konkurs. 
Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich 
uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw 
członkowskich EUREKI. 
Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między 
konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie 
przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu. 
Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie 
projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową 
procedurą. 
Więcej informacji 
  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Art185PublicConsultation
https://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_en.htm
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12017.html


Kolejny nabór wniosków LIFE zostanie ogłoszony już 28 kwietnia 
Jak informuje Komisja Europejska, tegoroczny nabór wniosków w ramach 
Programu LIFE zostanie ogłoszony 28.04.2017 r. Wstępny harmonogram 
zakłada następujące terminy składania wniosków do KE: 
Projekty tradycyjne: 
• podprogram na rzecz klimatu – do 7 września 2017 r. 
• podprogram na rzecz środowiska: ochrona środowiska i efektywne 
gospodarowanie zasobami – do 12 września 2017 r. 
• podprogram na rzecz środowiska: przyroda i różnorodność biologiczna oraz 
zarządzanie i informacja o środowisku – do 14 września 2017 r. 
Projekty przygotowawcze: 
• podprogram na rzecz środowiska – do 20 września 2017 r. 
Projekty zintegrowane (I faza): 
• podprogram na rzecz środowiska i klimatu - do 26 września 2017 r. 
Już wkrótce NFOŚiGW przedstawi harmonogram naboru wniosków o 
współfinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie 
Programu LIFE”. 
Tegoroczny nabór wniosków LIFE jest ostatnim, w którym Polska ma 
zagwarantowaną alokację krajową dla Podprogramu działań na rzecz 
środowiska w wysokości ok. 40 mln euro. W kolejnych latach polscy 
Wnioskodawcy będą korzystać ze wspólnego budżetu KE i konkurować z 
Wnioskodawcami z całej Wspólnoty.  
Więcej informacji 
  
Harmonogram naborów wniosków w Programie Inteligentny Rozwój na 
2017 rok 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Seminarium „Jak wspierać granty ERC”  - 14.03.2017 r., Warszawie 
Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów 10-lecia European 
Research Council. Przeznaczone jest zarówno dla pracowników naukowych 
zainteresowanych złożeniem wniosku o grant European Research Council, jak 
i dla władz oraz administracji jednostek naukowych zamierzających 
wprowadzić lub udoskonalić systemy wspierania swoich pracowników w 
staraniach o grant.  
Więcej informacji 
  
Praktyczne szkolenie dotyczące zasad korzystania z Europejskich 
Infrastruktur Badawczych – 10.03.2017 r., Kraków 
Infrastruktury Badawcze w Horyzoncie2020 to projekty w ramach, których 
naukowcy uzyskują możliwość  darmowego dostępu do przeprowadzania 
badań w najlepszych ośrodkach badawczych w Europie. Możliwe są także 
badania przeprowadzane zdalnie. 
Szkolenie prowadzone będzie przez Pana Wiesława Studenckiego  z 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,258,kolejny-nabor-wnioskow-life-zostanie-ogloszony-juz-28-kwietnia.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/Harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2017-rok/Harmonogram-naborow-wnioskow-w-Programie-Inteligentny-Rozwoj-na-2017-rok
http://www.kpk.gov.pl/?event=seminarium-jak-wspierac-granty-erc


Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz przez 
Panią Agatę Chrześcijanek z Narodowego Centrum Promieniowania 
Synchrotronowego SOLARIS, które wchodzi w skład konsorcjum CERIC-
ERIC, oferującego bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej. 
Więcej informacji 
  
Seminarium dot. badań klinicznych w Programie Horyzont 2020 – 
04.04.2017 r. 
Seminarium skierowane jest w szczególności do małych i średnich 
przedsiębiorstw i instytutów badawczych zainteresowanych złożeniem 
projektów, które obejmują badania kliniczne. Dr Birte Kretschmer z EURICE 
zaprezentuje aspekty związane z planowaniem wniosku np.: skład konsorcjum, 
kwestie budżetowe, planowanie czasu, opis badań, aspekty etyczne oraz z 
jego realizacją. 
Udział w seminarium jest bezpłatny. 
Termin rejestracji upływa 29 marca 2017. 
Więcej informacji 
  
  
  
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI 
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217-R220 
E-mail: projektyug@ug.edu.pl 
Tel.: +48 58 523 24 08, 523 31 23, 58 523 23 60, 58 523 31 24 
  

*****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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