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INFORMACJE OGÓLNE 

Kolejny projekt dofinansowany w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 
W dniach 19-20 września na spotkaniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg 
Region Morza Bałtyckiego wybrano 31 najbardziej obiecujących transnarodowych 
projektów. Wśród pozytywnie ocenionych znalazł się projekt „COMBINE - Skuteczne 
modele biznesowe i systemy adaptacji dla wzmocnienia przepływów ładunków w 
transporcie kombinowanym w RMB uwzględniające innowacyjne technologie i 
specyfikę regionalną”, w którym Uniwersytet Gdański jest parterem. Projekt COMBINE 
koncentruje się na usługach transportu kombinowanego oraz ulepszeniu środków 
służących usuwaniu barier i wyzwań związanych z ich szerszym wykorzystaniem w 
Regionie Morza Bałtyckiego. Projekt wybiera nowe podejście, aby przyczynić się do 
opracowania i wdrożenia inteligentnych rozwiązań transportowych dla Regionu Morza 
Bałtyckiego.  
Kierownikiem Projektu po stronie UG będzie dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. 
nadzw. z Wydziału Ekonomicznego. 
Kwota dofinansowania dla UG to blisko 1,3 mln PLN. 
Wyniki konkursu Interreg BSR 
  
  

KONKURSY 

Nabór wniosków na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych  
10 września 2018 r. Komisja Europejska otworzyła konkursy na granty dla 
początkujących badaczy (ERC Starting Grants) oraz granty synergii (ERC Synergy 
Grants). Zaledwie kilka dni wcześniej  został opublikowany Program Pracy na 2019 r. 
dla Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). 
Nabór na ERC StG 2019 potrwa do 17 października  br., a na ERC SyG 2019 – do 8 
listopada br. 
Więcej informacji o naborze ERC 
  
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs w programie BEETHOVEN CLASSIC 
Po sukcesach dwóch poprzednich edycji konkursu BEETHOVEN rusza kolejna – pod 
nową nazwą, lecz na tych samych warunkach. W ramach konkursu BEETHOVEN 
CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze będzie można składać wnioski w 
naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w wybranych dyscyplinach 
nauk ścisłych i technicznych. Budżet konkursu, organizowanego wspólnie z Niemiecką 
Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), wynosi 30 mln zł. 
Termin składania wniosków w konkursie BEETHOVEN CLASSIC to 17 grudnia 2018 r. 

  

https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/News/2018_all_news/2018.09_all/IBSR_Third_call_projects_approved.pdf
https://www.kpk.gov.pl/?page_id=19321


Więcej informacji o konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 
  
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs w programie BEETHOVEN LIFE 
Nowy Program BEETHOVEN LIFE jest uzupełnieniem konkursu BEETHOVEN 
CLASSIC. Skierowany jest do naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o 
życiu. Będzie to pierwszy konkurs przeprowadzany przez Centrum w oparciu o 
procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W pierwszej edycji rolę agencji 
wiodącej pełnić będzie DFG. W związku z tym wnioski będą oceniane merytorycznie 
wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN będą składane wnioski krajowe na 
finansowanie polskich części projektów badawczych. W konkursie BEETHOVEN LIFE 
do rozdysponowania jest 20 mln zł. 
Termin składania wniosków w konkursie BEETHOVEN LIFE 1 to 17 grudnia 2018 r. 
Więcej informacji o konkursie BEETHOVEN LIFE 1 
  
Działania Marii Skłodowskiej-Curie: konkurs na Innovative Training Networks 
13 września Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie MSCA 
Innovative Training Networks. Granty MSCA ITN są przeznaczone na szkolenie 
początkujących naukowców przez międzynarodowe zespoły. Międzynarodowe 
konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów w ramach następujących 
typów: European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID) i 
European Joint Doctorates (EJD).  
Składanie wniosków trwa do 15 stycznia 2019 r. 
Więcej informacji o konkursie MSC  
  
Nowy nabór Instytutu Szwedzkiego - projekty bałtyckie  
Instytut Szwedzki planuje uruchomić kolejny nabór na środki finansowe na projekty 
realizowane w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze Partnerstwa Wschodniego. 
Projekty powinny wpisywać się w cele i priorytety Strategii UE dla regionu Morza 
Bałtyckiego. Do udziału w programie zaproszone zostały podmioty z Polski, Armenii, 
Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, 
Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Szwecji i Ukrainy. 
Zainteresowane udziałem instytucje z Polski, aby móc ubiegać się o dofinansowanie, 
powinny występować w partnerstwie, w którym wiodącą rolę będzie pełniła instytucja 
szwedzka. 
Termin składania projektów: 11.2018 – 05.02.2019 
Więcej informacji o konkursie Instytutu Szwedzkiego 
  
Konkurs w Programie Interreg Południowy Bałtyk  
Od 1 października do 18 grudnia będzie można składać wnioski o dofinansowanie w 
konkursie w Programie Południowy Bałtyk. 
Środki finansowe mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające 
zielone technologie, zrównoważony transport, rozwój umiejętności pracowników lub 
współpracę instytucji. 
Więcej informacji o naborze Interreg Południowy Bałtyk 
  
Regionalny  Program Operacyjny Województwa Pomorskiego - Zmiana 
harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok 
W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o 
warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na 
okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
13 września 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął uchwałę nr 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic3
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_life1
https://www.kpk.gov.pl/?p=44986
https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=new%20calls%3A%20Funding%20for%20Baltic%20Sea%20Region%20cooperation
https://ewt.pomorskie.eu/-/kolejny-nabor-w-programie-poludniowy-baltyk-2014-2020


Nr 956/362/18 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru 
wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok. 
Więcej informacji o harmonogramie RPO WO 2014-2020 
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*****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, 
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