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INFORMACJE OGÓLNE 

Biznes największym beneficjentem Horyzontu 2020 – raport nt. uczestnictwa 
Polski w H2020 po 586 konkursach 
Krajowy Punkt Kontaktowy udostępnił  nową wersję skróconego raportu polskiego 
uczestnictwa w programie Horyzont 2020 po 586 zakończonych konkursach. Wynika z 
niego, że 636 polskich organizacji uzyskało już blisko 372 mln euro dofinansowania z 
Komisji Europejskiej – to 1134 projekty, w tym 202 koordynacje. Nowością w tym 
wydaniu raportu jest przedstawienie uczestnictwa polskich recenzentów w ocenie 
wniosków projektowych H2020, oraz ich udziału w EU13, EU15 i całej UE. 
Więcej informacji o raporcie H2020 
  
Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Województwa Pomorskiego 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa 
Pomorskiego jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy 
programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, 
typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach 
wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów. 
Więcej informacji o SZOOP RPO WP 
  
  

KONKURSY 

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 na rok 2019  
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął harmonogram naborów wniosków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
które odbędą się w przyszłym roku. Planowanych jest 12 naborów, m.in. dla 
przedsiębiorców na rozwój działalności badawczo-rozwojowej w obszarach 
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.  
Więcej informacji o harmonogramie RPO WP 
  
Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 
2019 rok 
Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok. 
Więcej informacji o Harmonogramie POWER 
  
Drugi konkurs DIOSCURI otwarty 

  

https://www.kpk.gov.pl/?p=46245&znewsletter=12grudnia2018
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Szczegolowy-Opis-Osi-Priorytetowych-Regionalnego-Programu-Operacyjnego-Wojewodztwa-Pomorskiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/harmonogram-naborow-wnioskow-w-trybie-konkursowym-na-2019-rok-z-29-listopada-2018-
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-na-2019-rok/Harmonogram-naborow-wnioskow-dla-Programu-Wiedza-Edukacja-Rozwoj-na-2019-rok


We współpracy z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) Narodowe Centrum Nauki 
ogłosiło drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W tej 
edycji wybranych zostanie do czterech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, 
nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych. Każda instytucja naukowa, 
która wygra konkurs Dioscuri, otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do 
wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Doskonałości Naukowej. 
Finansowanie jest przyznawane na 5 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na 
kolejne 5 lat pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków.  
Wnioski można składać do 20 marca 2019 r. 
Więcej informacji o konkursie DIOSCURI 
  
Konkurs NORFACE na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauk 
społecznych 
Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie 
na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauk społecznych pt. Democratic 
governance in a turbulent age. Konkurs składa się z dwóch etapów.  
O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech 
zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w 
konkursie. 
Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek 
wstępny, tzw. outline proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają 
zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. 
Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 
Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, 
Portugalia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania 
Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy 
Termin zgłaszania wniosków wstępnych upływa 19 lutego 2019 r. 
Więcej informacji o konkursie NORFACE 
  
QuantERA Call 2019 otwarty 
Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią QuantERA zapraszają do udziału w drugim 
konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze technologii kwantowych 
– QuantERA Call 2019. Program QuantERA skupia 32 organizacje z 26 państw 
europejskich i jest koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki. 
Przewidywany termin składania wniosków: 18 lutego 2019 r. (konkurs jednoetapowy). 
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2019 r. 
Więcej informacji o konursie QuantERA 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 
Solidarności – Warszawa, 08.01.2019 r. 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Ogólnopolskie Dni Informacyjne 
wszystkie instytucje, organizacje i firmy zainteresowane realizacją międzynarodowych 
projektów edukacyjnych.  
Sesje tematyczne, spotkania z ekspertami narodowej agencji, możliwość konsultacji 
indywidualnych oraz podzielenia się doświadczeniem – to wszystko czeka na 
uczestników Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ i 
Europejskiego Korpusu Solidarności.  
Udział w konferencji jest bezpłatny. 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-06-ogloszenie-dioscuri2
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-norface
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_11_21_otwarcie_konkursu_quantera_2019


Więcej informacji o dniu informacyjnym Erasmus+ 
  
Warsztaty „ABC – jak przygotować wniosek do programu Horyzontu 2020? 
Projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne” – Warszawa, 17.01.2019 r. 
Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na kolejny cykl warsztatów z przygotowania 
wniosku w programie Horyzont 2020 do projektów badawczo-innowacyjnych oraz 
innowacyjnych. Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć m.in. gdzie szukać 
informacji i dokumentacji dotyczącej ostatnich konkursów ogłaszanych w ramach 
H2020.  
Więcej informacji o warsztatach ABC – H2020 
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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, 

kliknij tutaj 
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