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KONFERENCJE I SZKOLENIA 

  

Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi Uniwersytetu 
Gdańskiego wspólnie z Regionalnym Punktem Kontaktowym 

Programów Ramowych Unii Europejskiej w Gdańsku serdecznie 
zapraszają na szkolenie pn. 

„Finansowanie międzynarodowych projektów badawczych z 
zakresu nauk społecznych - HORYZONT 2020”. 

  
Spotkanie odbędzie się w 6 września 2019 r. w sali 411, budynku Rektoratu 
Uniwersytetu Gdańskiego w godzinach 10.00-14.00. 
Podczas wydarzenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z tematyką 
planowanych konkursów programu HORYZONT 2020 w obszarach: 
• Filar Wyzwania Społeczne: 6. Wyzwanie Społeczne (SC6) Europa w zmieniającym 
się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa; 
• Działanie horyzontalne: Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa 
(SWAFS). 
Szkolenie prowadzić będą eksperci RPK, którzy odpowiedzą na pytania uczestników 
podczas konsultacji.  

Rejestracja na szkolenie, poprzez formularz zgłoszeniowy poniżej, trwa do 
dnia 3 września 2019 r., do godz. 15.00.  
Udział w szkoleniu jest bezpłatny!  
Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek. 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Program i rejestracja na szkolenie „Finansowanie międzynarodowych projektów 
badawczych z zakresu nauk społecznych - HORYZONT 2020” 
  
  
  
Dzień z Horyzontem 2020 – Warszawa, 08.10.2019 r. 
Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich 
projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami 
aplikowania w konkursach w latach 2019-2020. Uczestnicy spotkania wezmą udział w 
sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK, które będą dotyczyły 
działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych 
konkursach. 
Więcej informacji o spotkaniu Dzień z Horyzontem 
  
GRIEG i IdeaLab: materiały ze spotkania informacyjnego 

  

https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-szkolenie-finansowanie-miedzynarodowych-,879
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-szkolenie-finansowanie-miedzynarodowych-,879
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-z-horyzontem-2020-3


8 lipca w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyło się spotkanie 
informacyjne dotyczące konkursów GRIEG oraz IdeaLab, ogłoszone w ramach III edycji 
funduszy EOG i funduszy norweskich.  
Więcej o materiałach ze spotkania 
  
Szkolenie „Raportowanie i audyt w projektach Horyzont 2020” – Warszawa, 
16.09.2019 r. 
Odbywa się w ramach „Communication Campaign” prowadzonej przez Komisję 
Europejską w różnych krajach. Jest to trzecie już szkolenie tego typu odbywające się w 
Polsce, poprzednie miały miejsce w październiku 2015 i w listopadzie 2017. Oba były 
poświęcone omówieniu i wyjaśnieniu zasad związanych z finansowaniem i rozliczaniem 
projektów H2020. Tematyka obecnego szkolenia będzie skupiała się na raportowaniu 
finansowym i audycie. 
Adresatem są przede wszystkim służby finansowo-administracyjne zajmujące się 
zarządzaniem i rozliczaniem projektów z instytucji aktywnych w Programach 
Ramowych. Akcja ma służyć rozpowszechnianiu informacji o zasadach raportowania 
kosztów projektu, a co za tym idzie minimalizowaniu ilości błędów popełnianych przez 
beneficjentów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie prawidłowego 
sprawozdawania kosztów wynagrodzeń, jako że ta kategoria wywołuje zazwyczaj 
najwięcej pytań i wątpliwości beneficjentów. 
Szkolenie prowadzone przez ekspertów Komisji Europejskiej, będzie przeprowadzone 
w języku angielskim, nie będzie zapewnione tłumaczenie na język polski. 
Więcej informacji o szkoleniu dot. raportowania i audytu 
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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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