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INFORMACJE OGÓLNE 

Dr Alexander Streltsov z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki kierownikiem 
projektu dofinansowanego w programie FIRST TEAM 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego konkursu w programie 
FIRST TEAM. Trzynaścioro młodych badaczy otrzymało od FNP granty w wysokości 
ponad 26 mln złotych na stworzenie swoich pierwszych zespołów badawczych. 
W programie FIRST TEAM Fundacja wspiera młodych doktorów w budowaniu 
samodzielności naukowej, przyznając im po ok. 2 mln zł na realizację projektów 
zespołowych i podejmowanie najciekawszych wyzwań badawczych. Granty są 
finansowane ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). 
Do piątego konkursu w programie FIRST TEAM zgłoszono 131 wniosków, z których 
recenzenci i eksperci zarekomendowali do finansowania trzynaście projektów na kwotę 
ponad 26 mln złotych. Środki otrzymane od FNP pozwolą wyróżnionym liderom na 
stworzenie własnych zespołów badawczych i sfinansowanie co najmniej 29 miejsc 
pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 35 stypendiów dla doktorantów 
i studentów zaangażowanych w realizację prac badawczych. Do współpracy przy 
prowadzeniu badań zostało zaproszonych 28 zagranicznych i 12 krajowych partnerów 
naukowych. 
Wśród laureatów jest dr Alexander Streltsov z Wydziału Matematyki, Fizyki i 
Informatyki. Jego projekt pt. „Quantum Coherence and Entanglement for Quantum 
Technology” otrzyma dofinansowanie w kwocie 2 008 260 PLN. 
Więcej informacji o wynikach naboru First Team 
  
Komisja Europejska zatwierdziła zmianę RPO WP na lata 2014-2020 
Dnia 5 lipca 2018 roku Komisja Europejska podjęła decyzję zatwierdzającą zmianę 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Więcej informacji o zmianach RPO WP 
  
Poradnik „Jak prawidłowo realizować zamówienia udzielane w ramach projektów 
unijnych” 
Na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz 
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl został zamieszczony dokument „Zamówienia 
udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów 
polityki spójności 2014-2020”. Podręcznik jest skierowany dla beneficjentów oraz 
wnioskodawców i ma na celu przybliżenie zasad udzielania zamówień realizowanych 
w projektach z udziałem środków europejskich. 
Poniżej znajduje się również link do wzorów list sprawdzających w zakresie 
prawidłowości stosowania przez beneficjentów zasady konkurencyjności oraz 
rozeznania rynku. Stosowanie list sprawdzających nie jest obligatoryjne, jednak może 
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okazać się bardzo pomocne we właściwym prowadzeniu postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego w ramach projektów. 
Więcej o poradniku dotyczącym zamówień publicznych 
  
  

KONKURSY 

Informacja o naborze wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na 
podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 
roku planowane jest wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce, z dniem wejścia w życie ww.  ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87). 
Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku zostanie wstrzymany nabór wniosków 
do strumieni finansowania nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłoszonych 
na podstawie ww. ustawy o zasadach finansowania nauki. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski złożone po 
dniu 30 września 2018 roku nie będą rozpatrywane przez Ministerstwo Nauk i 
Szkolnictwa Wyższego. Postępowania w sprawie wniosków złożonych po 30 września 
2018 roku zostaną umorzone. 
Więcej informacji o wstrzymaniu naboru wniosków do strumieni finansowania nauki 
MNiSW 
  
Nabór ekspertów do programów NAWA 
NAWA zaprasza do współpracy ekspertów reprezentujących różne obszary badawcze 
oraz posiadających doświadczenie w realizacji i ocenie projektów badawczych, 
edukacyjnych i promocyjnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.  
Więcej informacji o konkursie na ekspertów NAWA 
  
ERC Advanced Grants 2018  
Trwa nabór do konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research 
Council) na ERC Advanced Grants – granty dla badaczy, którzy mają już ugruntowaną 
pozycję jako niezależni naukowcy prowadzący własne badania.  
Termin składania wniosków upływa 30 sierpnia 2018 r.  
Więcej informacji o konkursie ERC AG 
  
Otwarty konkurs ERA Chairs 
Otwarty został nabór wniosków w konkursie WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs. 
Instrument ERA Chairs dedykowany jest uniwersytetom i innym instytucjom 
badawczym, a jego celem jest wsparcie tych jednostek w pozyskaniu i utrzymaniu 
wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenie zmian strukturalnych niezbędnych do 
osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej jednostki.  
Termin zamknięcia konkursu upływa 15 listopada 2018 . 
Więcej informacji o konkursie ERA Chairs 
  
Nabór wniosków w konkursie Horyzont 2020 - Zdrowie 2019 otwarty 
26 lipca został otwarty nabór wniosków w konkursie Better Health and care, economic 
growth and sustainable health systems (14 tematów) oraz Digital Transformation in 
Health and Care (1 temat).  
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Terminy składania wniosków to w zależności od konkursu: 2 października, 14 listopada 
2018 oraz 16 kwietnia 2019.  
Więcej informacji o konkursach H2020 Zdrowie 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie „Ostatnie konsultacje przed złożeniem wniosku na indywidualne 
granty wyjazdowe i przyjazdowe w programie UE HORYZONT 2020 w 2018 r. 
Przygotowanie do konkursu w 2019 r. Porady eksperta Komisji Europejskiej”  - 
Gdańsk, 03.09.2018 r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej 
zaprasza na szkolenie, podczas którego zaprezentowane zostaną możliwości 
pozyskiwania grantów badawczych przez indywidualnych naukowców w ramach Akcji 
Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. Swoim wieloletnim 
doświadczeniem z oceny wniosków projektowych podzieli się ekspert Komisji 
Europejskiej prof. Maciej Bagiński z PG.  
Rejestracja jest otwarta do 30 sierpnia br. 
Więcej informacji o szkoleniu „Ostatnie konsultacje przed złożeniem wniosku na 
indywidualne granty wyjazdowe i przyjazdowe w programie UE HORYZONT 2020 w 
2018 r. Przygotowanie do konkursu w 2019 r. Porady eksperta Komisji Europejskiej” 
  
Konferencja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego  - Lübeck (Niemcy), 09-
10.04.2019 r. 
W konferencji Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2019 będą uczestniczyć 
m.in. członkowie Komitetu Monitorującego i ich krajowe podkomitety, partnerzy 
projektów i platform, koordynatorzy Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, 
przedstawiciele Instytucji Zarządzającej oraz Wspólnego Sekretariatu. Podczas 
konferencji beneficjenci będą mogli zaprezentować rezultaty swoich projektów oraz 
podzielić się swoimi doświadczeniami. 
Agenda konferencji będzie dostępna pod koniec 2018 r. 
Więcej informacji o konferencji Interreg Region Morza Bałtyckiego 
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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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