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INFORMACJE OGÓLNE 

Projekt „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych 
eCUDO.pl” rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
Projekt  „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” 
polega na utworzeniu Elektronicznego Centrum Udostępniania Danych 
Oceanograficznych eCUDO.pl, tj. systemu informatycznego zapewniającego 
zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii.  
Głównym produktem Projektu jest System eCUDO.pl, na który składać się będą system 
centralny, moduł wyszukiwania i pozyskiwania metadanych z instytucji zewnętrznych 
oraz integracja systemów sfederowanych.  
Celem głównym Projektu jest zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności 
informacji sektora publicznego dzięki cyfrowemu udostępnieniu zasobów nauki z 
zakresu oceanologii. Realizacja celu głównego przyczyni się do odblokowania 
potencjału społeczno-gospodarczego zasobów nauki z zakresu oceanologii, co będzie 
szczególnie istotne dla takiej grupy interesariuszy, jak administracja rządowa i 
samorządowa wraz z podległymi im jednostkami zaangażowanymi w eksploatację bądź 
ochronę Bałtyku. Efektami Projektu będą zainteresowani także pracownicy jednostek 
naukowo-badawczych i uczelni oraz studenci i doktoranci związani z oceanologią. 
Przedsiębiorcy działający w obrębie wielu branż, różne organizacje działające w 
obszarze ochrony środowiska oraz szersze grono odbiorców (nie tylko 
instytucjonalnych) również będzie mogło odnieść szereg korzyści społeczno-
gospodarczych w związku z realizacją celu głównego Projektu.  
Partnerem wiodącym Projektu jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.  
Pozostałymi Partnerami uczestniczącymi w Projekcie są: Uniwersytet Gdański, Instytut 
Morski w Gdańsku, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet 
Szczeciński, Akademia Pomorska w Słupsku. 
Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego Projekt został przygotowany przez zespół Zakładu 
Oceanografii Fizycznej, Instytutu Oceanografii, Wydziału Oceanografii i Geografii.  
Budżet Projektu to ok. 15 mln PLN, w tym budżet UG to blisko 1,8 mln PLN. 
  
Dr Michał R. Szymański został laureatem grantu EMBO 
Dr Michał R. Szymański z Uniwersytetu Gdańskiego (Międzyuczelniany Wydział 
Biotechnologii UG i GUMed) znalazł się w gronie laureatów prestiżowego grantu 
Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (European Molecular Biology 
Organization) – EMBO Installation Grants. Granty te są przyznawane młodym wybitnym 
naukowcom z zagranicznym stażem na założenie innowacyjnego laboratorium 
badawczego. Tylko trzy osoby z Polski uzyskały grant  w tym roku. Grupa badawcza, 
kierowana przez dra Szymańskiego, będzie się zajmowała badaniami nad 

  



mechanizmami naprawy mitochondrialnego DNA u ludzi. Badania te mogą w 
przyszłości przyczynić się do skuteczniejszego rozpoznawania i leczenia chorób 
nowotworowych czy neurodegeneracyjnych.   
Więcej informacji o laureacie i jego grancie 
  
Ukazało się drugie wydanie poradnika pt. „Aspekty finansowe i prawne w 
programie Horyzont 2020” 
W ostatnich dniach ukazała się publikacja pt. „Aspekty finansowe i prawne w programie 
Horyzont 2020”, której autorami są Barbara Trammer i Bartosz Majewski – eksperci 
Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE pełniący funkcję Legal & Financial NCP. To 
drugie wydanie poradnika z cyklu co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować 
budżet, zrealizować i rozliczyć projekt w H2020. 
Uaktualnione opracowanie powstało z myślą o przybliżeniu szerokiemu kręgowi 
zainteresowanych zasad związanych z prawnymi i finansowymi aspektami projektów 
programu Horyzont 2020 i Euratom Fission.  Obejmuje zmiany, które zostały 
wprowadzone w ciągu trzech lat trwania programu. Stan prawny na dzień 30 listopada 
2018 r.  
Więcej informacji o poradniku H2020 
  
  

KONKURSY 

Dziesiąty konkurs w Programie LIDER 
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest 
poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac 
badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji 
projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają 
potencjał wdrożeniowy.  
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.  
Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania. 
Termin naboru wniosków: 18.01.2019 r. – 18.03.2019 r. 
Więcej informacji o konkursie Lider 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Podpisanie II Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza – 
Gdańsk, 25.01.2019 r. 
Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza na uroczyste podpisanie 
zaktualizowanych Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, które 
odbędzie się 25 stycznia w Gdańsku, w sali „Polskie Niebo" Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 
Porozumienia są przypieczętowaniem dotychczasowego procesu przedsiębiorczego 
odkrywania oraz stanowią podstawę do dystrybucji środków strukturalnych 
przeznaczonych na badania i rozwój w województwie pomorskim. Po dokonaniu oceny 
dotychczasowej współpracy oraz rewizji obszarów specjalizacji wskazanych w czterech 
Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza podpisanych w dniu 28 
stycznia 2016 r., podjęto decyzję o dalszym utrzymaniu postanowień. 
Więcej informacji o spotkaniu w sprawie Inteligentnych Specjalizacji 

https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/81058/dr_michal_r_szymanski_zostal_laureatem_grantu_embo
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/01/Poradnik-H2020.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-informuje-ze-oglasza-dziesiaty-konkurs-w-programie-lide/
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/podpisanie-ii-porozumien-na-rzecz-inteligentnych-specjalizacji-pomorza


  
Szkolenie „Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE” - 
Poznań, 29.01.2019 r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na 
szkolenie, którego tematyka obejmuje m.in. omówienie zasad finansowych w programie 
Horyzont 2020, przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów audytów 
projektów oraz prezentację dobrych i złych praktyk rozliczania projektów. 
Więcej informacji o szkoleniu z kontroli i audytu 
  
Warsztaty „Z badaniami i innowacjami dookoła świata. Finansowanie 
międzynarodowej wymiany pracowników (RISE)” – Poznań, 07.02.2019 r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu organizuje 
warsztaty pt. „Z badaniami i innowacjami dookoła świata. Finansowanie 
międzynarodowej wymiany pracowników (RISE)”. Z wiedzy przekazanej podczas 
warsztatów skorzystają zwłaszcza przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych 
zainteresowanych pozyskaniem środków na wymianę pracowników w ramach 
międzysektorowej i międzynarodowej współpracy. 
Zagadnienia na warsztatach: założenia konkursowe projektów RISE (Research and 
Innovation Staff Exchange), analiza pomysłów, określanie celu projektu, planowanie 
wymiany pracowników, omówienie punktów wniosku zgodnie z kryteriami oceny. 
Więcej informacji o warsztatach RISE 
  
Spotkanie informacyjne „Konkursy na rok 2019 w ramach Funduszy 
Europejskich” – Gdańsk, 21.01.2019 r. 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie 
informacyjne, podczas którego omówione zostaną planowane na ten rok konkursy. Na 
spotkaniu omówione zostaną harmonogramy naborów wniosków w trybie 
konkursowym w 2019 r. następujących Programów Operacyjnych:  
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 
możliwości finansowania w woj. pomorskim, 
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - wspieranie rozwoju społecznego, 
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - innowacyjne rozwiązania dla 
przedsiębiorców, 
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - efektywność energetyczna i 
odnawialne źródła energii, 
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa - e-usługi dla administracji. 
Więcej informacji o spotkaniu dotyczącym planowanych konkursów 
  
Dni informacyjne programu Horyzont 2020 – Gdańsk, 5-6.02.2019 r. 
Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów 
Badawczych UE oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE 
przy Politechnice Gdańskiej 
zapraszają na Dni informacyjne programu Horyzont 2020 na Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym. 
Podczas wydarzenia przedstawione zostaną założenia nadchodzących konkursów na 
granty badawcze w obszarze Zdrowie, odbędą się kompleksowe warsztaty szkoleniowe 
w temacie przygotowania budżetu projektu, wniosków o dofinansowanie oraz 
poszukiwania partnerów do realizacji projektów. 
Zaprezentowane zostaną także projekty badawcze finansowane z programu Horyzont 
2020, realizowane przez naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

https://www.kpk.gov.pl/?event=kontrola-audyt-finanse-w-projektach-programow-ramowych-ue-4&znewsletter=16stycznia2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=z-badaniami-i-innowacjami-dookola-swiata-finansowanie-miedzynarodowej-wymiany-pracownikow-rise&znewsletter=16stycznia2019
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-gdansku-konkursy-na-rok-2019-w-ramach-funduszy-europejskich-


Dni informacyjne prowadzić będą eksperci RPK i KPK, którzy odpowiedzą na pytania 
uczestników podczas konsultacji. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek oraz 
czas na networking oraz konsultacje indywidualne. 
Więcej informacji o dniach informacyjnych 
  
  
  
  
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, 
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