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INFORMACJE OGÓLNE 

AMBER - prestiżowy grant Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu 
Horyzont 2020 
Komisja Europejska ogłosiła 29 stycznia br. wyniki konkursu Marii 
Skłodowskiej-Curie na granty indywidualne dla naukowców  – MSCA Individual 
Fellowships. W sumie 1348 naukowców otrzymało taki grant na łączną sumę 
250 mln euro. Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom, którzy 
mają więcej niż 4 lata doświadczenia (liczone od momentu uzyskania tytułu 
magistra) lub stopień doktora, na prowadzenie badań w instytucji ulokowanej w 
dowolnym kraju, pod warunkiem, że naukowiec nie mieszkał w danym kraju 
dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat (od tej reguły są wyjątki). 
Projekt  pt. „Datowanie skamieniałości przy użyciu danych molekularnych – 
innowacyjne podejście do określenia wieku bursztynu bałtyckiego” (AMBER) 
jest jednym z czterech, które będą realizowane w polskich jednostkach 
naukowych. 
Głównym założeniem projektu AMBER jest opracowanie nowej metody 
dokładnego datowania gatunków kopalnych zachowanych w bursztynie 
bałtyckim, co będzie przełomowym osiągnięciem dla badań ewolucyjnych 
wykorzystujących dane pochodzące z materiałów kopalnych. 
Pośród żywic kopalnych, bursztyn bałtycki z północnej Europy jest wyjątkowym 
depozytem cechującym się bardzo dużą liczbą zachowanych w nim okazów. 
Mimo, że jest największym i najbardziej różnorodnym źródłem kopalnych 
organizmów, o kluczowym znaczeniu dla datowania filogenezy różnych grup 
taksonomicznych, to dotychczasowe metody zastosowane do określenia jego 
wieku geologicznego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Opracowanie 
nowej metody będzie możliwe dzięki wykorzystaniu informacji genetycznych, 
cech morfologicznych oraz potencjału nowej metody szacowania czasu 
dywergencji opartej o statystykę bayesowską. 
Projekt będzie realizowany przez dr Dagmarę Żyłę pod opieką dr Tracy Heath 
(Iowa State University of Science and Technology) oraz dr hab. Jacka 
Szwedo, prof. UG (Uniwersytet Gdański). 
Czas trwania Projektu: 01.09.2018 - 31.08.2020 
Budżet Projektu: 147 296,40   
Więcej informacji 
  

  

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/msca-individual-fellowships_en


Broszura - Horyzont 2020 
Komisja Europejska opublikowała broszurę na temat najważniejszych faktów i 
liczb dotyczącą pierwszych trzech lat (2014-2016) Programu Horyzont 2020. 
Więcej informacji 
  
KE czeka na Twój głos – publiczne konsultacje w ramach przygotowań 
do kolejnego budżetu UE 
Od 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła szereg publicznych 
konsultacji skupionych na kluczowych obszarach polityki, w ramach 
przygotowań do kolejnego budżetu UE po 2020 r. Obywatele, organizacje i 
firmy mogą przedstawiać swoje opinie online do 8 marca 2018 r. 
Lista konsultacji obejmuje następujące obszary: 
- Inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek, 
- Bezpieczeństwo, 
- Migracja i azyl, 
- Infrastruktura strategiczna, 
- Wartości i mobilność, 
- Polityka spójności. 
Więcej informacji 
  
Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).  SzOOP 
RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem 
realizacji RPO WP 2014-2020. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój na 2018 rok 
Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 
trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 r. 
Więcej informacji 
  
Ruszył konkurs na międzynarodowe projekty w ramach Funduszy 
Norweskich i EOG 
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli - sekretariat Funduszy 
Norweskich i EOG - ogłasza pierwszy nabór wniosków na projekty 
transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy 
Regionalnej. 
Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy 
państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami 
beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami nie 
będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była 

http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/H2020-2014-2016-Key-Facts-and-Figures.pdf
https://ec.europa.eu/info/consultations_en
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowa-wersja-szoop-rpo-wp-2014-2-18
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/Harmonogramy-na-2018-rok/Harmonogram-naborow-wnioskow-dla-Programu-Wiedza-Edukacja-Rozwoj


Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, 
Turcja i Ukraina). 
Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro,. 
Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro. 
Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro. 
Tematyka wsparcia: 
- innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność, 
- włączanie społeczne, zatrudni biedy, 
- środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna, 
- kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa 
i wolności, 
- sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 
Termin składania wniosków w pierwszym naborze - do 1 lipca 2018 roku. 
Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok. 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
Otwarcie pierwszego konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy 
bilateralnej 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Nauki i 
Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłosiły otwarcie pierwszego 
konkursu na wspólne projekty badawcze. 
Termin składania wniosków upływa 5 marca 2018 r. 
Więcej informacji 
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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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