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INFORMACJE OGÓLNE 

Kolejny wniosek UG w programie NAWA PROM dofinansowany 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w 
Programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry 
akademickiej. Wśród podmiotów, którym przyznano środki finansowe, znalazł się 
Uniwersytet Gdański. 
Program PROM umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej 
poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.  
Projekt przewiduje sfinansowanie stypendiów na pokrycie kosztów związanych z 
uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia 
(trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze. Stypendia zostaną 
przeznaczone w głównej mierze na: pobyty związane z pozyskiwaniem materiałów do 
prac doktorskich/artykułów naukowych,  udziały w konferencjach zagranicznych, 
udziały w kursach, warsztatach, stażach itp. W ramach projektu realizowane będą 
zarówno zagraniczne wyjazdy doktorantów i kadry akademickiej UG, jak i przyjazdy z 
zagranicznych uczelni doktorantów i kadry akademickiej. Planuje się, że łącznie w 
wymianie wezmą udział 123 osoby. 
Projekt ma charakter ogólnouczelniany, będzie realizowany w okresie 10.2019 – 
09.2020, a kwota dofinansowania to blisko 1,2 mln PLN. 
Koordynatorami przygotowania Projektu byli: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski 
(Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką) oraz prof. dr hab. Piotr 
Stepnowski (Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą). 
  
Horyzont Europa – stan prac i zarys przyszłego Programu Ramowego (2021-2027) 
Horyzont Europa (2021-2027) to ambitny program w zakresie badań naukowych i 
innowacji, który ma zastąpić Horyzont 2020. Komisja Europejska zaproponowała, by 
przeznaczyć na niego z unijnego budżetu 100 miliardów euro. Program Horyzont 
Europa będzie opierał się na misjach, których zadaniem będzie wspieranie 
skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów. W tym celu 
Komisja utworzyła pięć misji dla kluczowych wyzwań, takich jak: nowotwory, zmiany 
klimatu, zdrowe oceany, miasta neutralne dla klimatu oraz zdrowa gleba i żywność.  
Więcej informacji o nowym programie  
  
Nowe poradniki MSCA COFUND są już dostępne 
Na stronie projektu Net4Mobility+ znajdują się nowe poradniki dotyczące aplikowania o 
projekty w ramach programu COFUND Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA), zarówno dla 
instytucji przyjmujących doktorantów, jak i doświadczonych naukowców. W 
przewodnikach znajdują się informacje o tym, jak wypełnić wniosek do aktualnie 
otwartego konkursu COFUND MSCA, aby odnieść sukces. Są tam wskazówki 
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ekspertów, lista najczęściej popełnianych przez aplikantów błędów, odniesienia do 
dokumentów i zaleceń KE oraz inne przydatne informacje. 
Więcej informacji o poradniku MSCA COFUND 
  
Poradnik dotyczący aplikowania o granty MSCA IF 
Na stronie projektu Net4Mobility+ znajduje się nowy poradnik dotyczący aplikowania o 
granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. W tym praktycznym przewodniku 
znajdują się informacje o tym, jak wypełnić wniosek do aktualnie otwartego konkursu 
Individual Fellowships MSCA, lista najczęściej popełnianych przez aplikantów błędów, 
odniesienia do dokumentów i zaleceń KE oraz inne przydatne informacje. 
Więcej informacji o poradniku MSCA IF 
  
Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
Więcej informacji o zmianie wytycznych 
  
  

KONKURSY 

Ostatnie konkursy TWINNING i ERA CHAIRS w Horyzoncie 2020: większy budżet, 
większe szanse 
Komisja Europejska otworzyła ostatnie w Horyzoncie 2020 konkursy w obszarze 
Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa Twinning i 
ERA Chairs.  
Całkowity budżet konkursu WIDESPREAD-05-2020: Twinning wyniesie 69 mln euro, 
co pozwoli Komisji Europejskiej sfinansować ponad 70 projektów Twinning. 
Całkowity budżet konkursu WIDESPREAD-06-2020: ERA Chairs wyniesie 50 mln euro, 
co pozwoli Komisji Europejskiej sfinansować 20 projektów ERA Chairs. 
Nabór wniosków trwa do 14 listopada 2019 r.  
Więcej informacji o konkursach TWINNING i ERA CHAIRS 
  
  

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). 
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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” 
  
Szkolenie „Ostatnie konkursy TWINNING i ERA CHAIRS" – Gdańsk, 18.09.2019 
r.     
W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską konkursów Twinning i Era Chairs, 
w Programie Ramowym UE Horyzont 2020, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
Ramowych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE, zapraszają do udziału w 
szkoleniu dedykowanemu tym konkursom. 
W czasie szkolenia zostaną przedstawione założenia konkursów oraz szczegółowe i 
praktyczne aspekty przygotowania wniosków. 
Szkolenie odbędzie się w środę 18 września 2019 roku w Auli Politechniki Gdańskiej w 
Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 w godzinach 10:00-14:30.  
Zapisy na szkolenie do dnia 13 września 2019 r. do godziny 12:00. 
Program i rejestracja na szkolenie TWINNNING i ERA CHAIRS 
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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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