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Rekomendacje dla sprawnej realizacji projektów RPO WP 2014-2020 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 przygotowała dla beneficjentów programu listę 
rekomendacji, których zastosowanie pozwoli na znaczące usprawnienie realizacji 
projektów. 
Więcej informacji o liście rekomendacji RPO WP 
  
  

  

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/rekomendacje-dla-sprawnej-realizacji-projektow


KONKURSY 

Konkursy 2019 w obszarze Europa w zmieniającym się świecie – otwarte nabory 
6 listopada 2018 r. Komisja Europejska otworzyła nabór w kolejnych konkursach 6. 
Wyzwania Społecznego „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, 
innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa”. Tematyka konkursowa podzielona jest na 
trzy obszary: Migration, Socioeconomic and Cultural Transformations in the Context of 
the Fourth Industrial Revolution oraz Governance. Wnioski projektowe można składać 
do 14 marca 2019 r. 
Więcej informacji o konkursach Europa w zmieniającym się świecie 
  
Ogłoszenie nowego konkursu JPI AMR 
NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego 
konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) 
poświęconego oporności na antybiotyki. 
W ramach konkursu finansowane będą międzynarodowe projekty badawcze 
skupiające się na rozwoju narzędzi, technologii i metod diagnostyki i nadzoru 
pozwalających wykrywać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Projekty 
powinny dotyczyć diagnostyki odpornych na leczenie zakażeń w otoczeniu klinicznym 
i weterynaryjnym lub monitorowania tego zjawiska u ludzi, zwierząt i w środowisku 
naturalnym. Konkurs promuje szczególnie projekty mające wpływ na kraje o niskim i 
średnim dochodzie na terenie Afryki i Azji (ang.: LMICs). 
Budżet konkursu wynosi w przybliżeniu 20 milionów euro, w tym 500 000 euro 
przeznaczone przez Radę NCN na finansowanie udziału polskich badaczy. 
Proces składania wniosków międzynarodowych jest dwuetapowy (nabór wniosków 
wstępnych tzw. pre-proposals, nabór wniosków pełnych tzw. full proposals) i zostanie 
przeprowadzony w następujących ramach czasowych: 
- 18 lutego 2019 (11:00 CET) - termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-
proposals 
- 17 czerwca 2019 (11:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals 
- 24 czerwca 2019 (23:59 CET) – termin złożenia wniosków krajowych UNISONO przez 
zespoły polskie 
- październik 2019 – wyniki konkursu 
- przełom 2019/2020 – rozpoczęcie realizacji projektów 
Więcej informacji o konkursie JPI AMR 
  
Konkurs na wymianę pracowników MSCA RISE otwarty 
4 grudnia 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs w ramach Działań Marii 
Skłodowskiej-Curie na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i 
innowacjami – Research and Innovation Staff Exchange.  
Proponowane projekty przygotowywane przez konsorcja składające się z minimum 
trzech instytucji z trzech różnych krajów  powinny dotyczyć badań naukowych 
realizowanych w oparciu o wymianę pracowników naukowych na dowolnym etapie 
kariery i pracowników technicznych zaangażowanych bezpośrednio w realizację 
projektu od strony merytorycznej. Pracowników można wysyłać na okres od 1 do 12 
miesięcy do partnerów z innego kraju i sektora w Europie (sektor akademicki <=> 
sektor pozaakademicki), lub pomiędzy krajami znajdującymi się w UE i krajach 
stowarzyszonych z Programem a krajami tzw. trzecimi. 
Konkurs będzie otwarty do 2 kwietnia 2019 r.  
Więcej informacji o konkursie MSCA RISE 
  

https://www.kpk.gov.pl/?p=46285&znewsletter=12grudnia2018
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-06-ogloszenie-nowego-konkursu-jpi-amr
https://www.kpk.gov.pl/?p=46211&znewsletter=12grudnia2018


  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Ustalono datę rocznego wydarzenia Programu Południowy Bałtyk 
Dwudniowa konferencja odbędzie się w Polsce w dniach 24-26 września 2019 roku.    
  
  
  
  
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 
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