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INFORMACJE OGÓLNE 

Zgłaszanie kandydatów do nagrody indywidualnej "Kryształowa Brukselka 2018" 
Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 r. za sukcesy w Programach 
Ramowych Badań i Innowacji UE, których celem jest wzmocnienie doskonałości 
naukowej i podniesienie konkurencyjności gospodarczej Unii Europejskiej. Tegoroczne 
Kryształowe Brukselki podsumują okres ostatnich 20 lat, począwszy od 5. Programu 
Ramowego UE, poprzez 6. i 7. Program Ramowy UE i skończywszy na Programie 
Ramowym Horyzont 2020. 
Kandydatów do nagrody indywidualnej może zgłosić zarówno osoba fizyczna, jak i 
prawna, za pośrednictwem formularza  do dnia 25 kwietnia 2018 r. 
Więcej informacji o konkursie na Kryształową Brukselkę 
  
  

KONKURSY 

NAWA - Program Nowoczesna Promocja Zagraniczna 
Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez 
finansowanie projektów  ukierunkowanych na ich promocję za granicą.  
Celami szczegółowymi Programu są: 
• aktywizacja uczelni oraz jednostek naukowych i ich pracowników w kierunku 
nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą; 
• stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i jednostki 
naukowe zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo – 
dydaktycznych. 
Program skierowany jest do następujących jednostek: 
• uczelnie, 
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 
• instytuty badawcze, 
• międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
W przypadku Projektów partnerskich wszystkie instytucje wchodzące w jego skład 
muszą należeć do ww. kategorii. Instytucja może złożyć w ramach naboru łącznie nie 
więcej niż 3 wnioski (jako Wnioskodawca lub Partner). 
Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu: 
• zintegrowane projekty i kampanie promocyjno-informacyjne, 
• działania online w mediach społecznościowych, 
• współpraca z blogerami, youtuberami i innymi osobowościami rozpoznawalnymi w 
sieci internet, 
• pozycjonowanie stron www, 

  

https://www.kpk.gov.pl/?p=42889


• kampanie Adwords, 
• uatrakcyjnianie i podnoszenie jakości stron internetowych, 
• dedykowane aplikacje mobilne, 
• e-learning, aplikacje wspomagające kandydatów w rozpoznaniu swoich 
zainteresowań danym kierunkiem studiów, 
• filmy, prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę, region, uczelnię, warunki studiowania. 
• wydawnictwa, broszury, raporty, przewodniki, materiały informacyjne, 
• działania z zakresu PR, 
• kontakty bezpośrednie realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i 
zagranicą, np. poprzez zaangażowanie obecnych studentów zagranicznych i 
absolwentów, wyjazdy do placówek edukacyjnych innych krajów, spotkania, udział w 
targach edukacyjnych za granicą, konferencje, zjazdy gromadzące grupę docelową 
bądź osoby, które mogą potencjalnym kandydatom przekazać informacje o ofercie 
Środki finansowe przeznaczone na Program - 3 750 000 PLN 
Kwota dofinansowania: 
• 100 000 PLN dla Projektów złożonych przez jednego Wnioskodawcę. 
• 200 000 PLN dla Projektów złożonych w partnerstwie obejmującym łącznie do 3 
podmiotów; 
• 300 000 PLN dla Projektów złożonych w partnerstwie obejmującym łącznie powyżej 
3 podmiotów.  
Okres realizacji projektu - od 6 do 12 miesięcy (w przedziale czasowym od 1 
października 2018 roku do 31 marca 2020 roku). 
Termin składania wniosków - od 1 marca 2018 do 30 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00 
Ogłoszenie wyników - do 31 sierpnia 2018 roku. 
Tryb składania wniosków - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA     

Osoby z Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowane  udziałem w konkursie 
prosimy o kontakt z Biurem Zarządzania Projektami Rozwojowymi UG. 
Więcej informacji o Programie Nowoczesna Promocja Zagraniczna 
  
Nowe możliwości w grantach indywidualnych MSCA Horyzont 2020 dla instytucji 
z Polski 
Komisja Europejska ogłosiła konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie 
(MSCA) w programie Horyzont 2020: European Fellowships i Global Fellowships. W 
tym roku Komisja uruchomiła po raz pierwszy tzw. Widening Fellowships. Jest to 
odpowiedź na wyzwanie związane z faktem małej ilości grantów indywidualnych w 
krajach tzw. widening, w tym Polski.  
Granty wyjazdowe, adresowane do naukowców posiadających stopień doktora lub co 
najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej, można realizować w dowolnym 
kraju przez okres od jednego do trzech lat, w zależności od typu grantu. 
Wnioski można składać do 12 września br. 
Więcej informacji o konkursie indywidualnym MSCA  
  
MSCA COFUND: nowy konkurs Programu Horyzont 2020 na współfinansowanie 
programów grantowych 
Komisja Europejska otworzyła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie 
COFUND, czyli współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych. Wnioski 
mogą składać instytucje zainteresowane utworzeniem programów grantowych (dla 
osób ze stopniem naukowym doktora) oraz programów studiów doktoranckich. 
Wszystkie programy powinny służyć wzmocnieniu międzynarodowej mobilności 
naukowców, dobrze widziana jest również mobilność międzysektorowa. 
Termin zamknięcia konkursu: 27 września 2018 r. 
Więcej informacji o konkursie MSCA COFUND 

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-nowoczesna-promocja-zagraniczna
https://www.kpk.gov.pl/?p=43000&znewsletter=18kwietnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?p=43006&znewsletter=18kwietnia2018


  
„Trzecia Misja Uczelni” - nowy konkurs POWER 
NCBR ogłosiło konkurs „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczący opracowania programów 
kształcenia, i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych 
odbiorców szkolnictwa wyższego. 
Konkurs dotyczy projektów obejmujących wyłącznie opracowanie programów 
kształcenia 
i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów 
dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z jednostkami 
samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych 
odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji 
pozwalających na: 
• aktywizację społeczną i zawodową; 
• poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; 
• pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; 
• zapobieganie społecznemu wykluczeniu. 
Czas trwania projektu: nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy. 
Termin konkursu: wnioski przyjmowane są od 18 maja do 26 czerwca 2018 r. 
Więcej informacji o konkursie „Trzecia Misja Uczelni” 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie z kwalifikowalności wydatków w projektach w ramach Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój – Warszawa, 30.04.2018 r. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprzsa wszystkich chętnych na jednodniowe 
szkolenie z kwalifikowalności wydatków w projektach w ramach Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój.  
Program szkolenia:  
• Zakres obowiązywania wytycznych horyzontalnych – zniesienie wytycznych 
programowych.      
• Nowelizacja poszczególnych definicji wytycznych.      
• Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – z uwzględnieniem 
najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności z 2017r.      
• Omówienie najnowszych interpretacji Ministerstwa Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności wydatków oraz zasady trwałości.      
• Znowelizowane podejście do zasady uczciwej konkurencji w odniesieniu do 
udzielanych zamówień oraz zmiany wynikające z nowelizacji wytycznych. 
Więcej informacji o szkoleniu z kwalifikowalności wydatków 
  
Seminarium COST - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 18.05.2018 r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE  w Poznaniu organizuje 
seminarium dotyczące Programu COST (Europejskiego Programu Współpracy w 
Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych). 
Seminarium skierowane jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem środków na 
działania networkingowe w ramach akcji w programie COST. 
COST jest programem wspierającym wielostronną współpracę pomiędzy badaczami, 
inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z 
Europy. 
Program umożliwia tworzenie oraz koordynację interdyscyplinarnych sieci badawczych, 
a także integrację naukowców w Europie i poza nią. Ze środków przyznanych przez 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/Szkolenie-z-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-projektach-w-ramach-PO-WER


COST można finansować spotkania zespołów badawczych, udział w konferencjach i 
warsztatach, krótkie wymiany naukowe oraz inne działania sieciowe w szerokim 
zakresie tematów naukowych. 
Seminarium obejmować będzie między innymi informacje dotyczące: 
• Programu COST oraz zasady i wymogi w nim obowiązujące; 
• Doświadczenia z ewaluacji wniosków - wystąpienie eksperta; 
• Koordynacja akcji COST – na czym polega; 
• Działania networkingowe w ramach akcji; 
• Proces aplikowania w praktyce; 
• Doświadczenia uczestników programu. 
Więcej informacji o seminarium COST 
  
Szkolenie „Rozwój potencjału badawczego instytucji, czyli jak uczyć się od 
najlepszych! Projekty ERA Chairs i Twinning” -  Uniwersytet Ekonomiczny w 
Poznaniu, 14.05.2018 r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz Punkt Kontaktowy przy 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają na szkolenie osoby 
zainteresowane rozwojem instytucji w określonych dziedzinach naukowych, 
budowaniem międzynarodowej i międzyinstytucjonalnej współpracy badawczej oraz 
tworzeniem i utrzymywaniem atrakcyjnego środowiska pracy dla wybitnych 
naukowców. 
Więcej informacji o szkoleniu „Rozwój potencjału badawczego…” 
  
Warsztaty TWINNING  - Warszawa, 22.05.2018 r. 
W związku z otwarciem 15 maja br. naboru wniosków do konkursu WIDESPREAD-03-
2018 TWINNING, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na 
warsztaty z przygotowania wniosków w ramach niniejszego konkursu. Podczas 
spotkania zostaną przedstawione ogólne zasady konkursu oraz praktyczne wskazówki 
dotyczące przygotowywania poszczególnych części wniosku. 
Więcej informacji o warsztatach TWINNING   
  
  
  
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 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 

kliknij tutaj 
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