
  

Gdańsk, dnia 22 marca 2019 r. 

  Newsletter 
nr 4/2019   

  
Biura Zarządzania  
Projektami Rozwojowymi 

  

  

 

 

  
  

INFORMACJE OGÓLNE 

„Mistrzowie dydaktyki” – rozpoczęła się realizacja projektu POWER kierowanego 
przez Prorektor ds. Kształcenia 
Celem projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest rozwijanie tutoringu 
akademickiego i innych innowacyjnych metod dydaktycznych w Uniwersytecie 
Gdańskim. Uczestniczący w nim wykładowcy UG, wezmą udział w kilkudniowych 
wizytach studyjnych i szkoleniach na renomowanych uczelniach europejskich, 
plasujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego. Zdobyte umiejętności 
wykorzystają obejmując opieką tutorską studentów. W projekcie weźmie udział 38 
nauczycieli ze wszystkich Wydziałów UG oraz 114 studentów.  
Budżet projektu wynosi 328 776 zł. 
Kierownikiem projektu jest Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Anna Machnikowska, prof. 
nadzw. 
  
Komisja Europejska potwierdziła wysoką efektywność i poprawność 
wydatkowania środków unijnych na Pomorzu 
Samorząd Województwa Pomorskiego otrzymał z Komisji Europejskiej informację o 
zamknięciu unijnego programu realizowanego przez zarząd województwa w latach 
2007-2013. Województwo w 100% wykorzystało dostępne fundusze europejskie. 
Komisja Europejska potwierdzała również poprawność wydatkowania środków unijnych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-
2013. 
Więcej informacji o RPO WP 2007-2013 
  
KE porozumiała się z europarlamentem i Radą w sprawie programu Horyzont 
Europa 
Komisja Europejska osiągnęła wstępne porozumienie w sprawie programu Horyzont 
Europa, przyszłego unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji. 
Osiągnięte przez instytucje UE częściowe porozumienie polityczne musi jeszcze zostać 
formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę. 
 Zaproponowany przez Komisję w czerwcu 2018 r. budżet w wysokości 100 mld euro 
na lata 2021-2027 obejmuje kwotę w wysokości 97,6 mld euro na Horyzont Europa (z 
czego 3,5 mld euro zostanie przydzielone w ramach Funduszu InvestEU) oraz 2,4 mld 
euro na program badawczo-szkoleniowy Euratom. 
Więcej informacji o porozumieniu w sprawie program Horyzont Europa 
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KONKURSY 

Otwarto 4. nabór w programie Interreg Europa Środkowa 
4 marca 2019 roku został otwarty 4. nabór projektów w transnarodowym programie 
Interreg Europa Środkowa. 
Ze względu na eksperymentalny charakter naboru i jego ograniczony budżet, 
koncentracja tematyczna ogranicza się do następujących siedmiu tematów:  
I  Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja; 
II Przedsiębiorczość społeczna; 
III Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach; 
IV Niskoemisyjna mobilność oraz jakość powietrza w miastach; 
V Dostosowanie się do zmian klimatu oraz zapobieganie zagrożeniom;  
VI Zagrożone dziedzictwo kulturowe (miejsca i budynki); 
VII Dostępność dla regionów peryferyjnych i granicznych do sieci/węzłów TEN-T oraz 
CNC. 
Propozycje projektów muszą być składane w języku angielskim i wyłącznie przez 
internetowy elektroniczny system monitoringu (eMS) najpóźniej do 5 lipca 2019 roku, 
do godziny 13:00 CET.  
Więcej informacji o konkursie Interreg Europa Środkowa 
  
  

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. „Aspekty finansowe i audyt w 
projektach finansowanych z programu HORYZONT 2020” 
Spotkanie odbędzie się w 12 kwietnia 2019 r. w sali 411, budynku Rektoratu 
Uniwersytetu Gdańskiego w godzinach 9.00-14.30. 
Szkolenie adresowane jest do:  
•    osób zamierzających złożyć wniosek w programie Horyzont 2020, 
•    osób realizujących projekty w programie Horyzont 2020, 
•    zespołów finansowo-księgowych, 
•    pracowników administracyjnych, którzy zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem 
projektów w programie Horyzont 2020. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się z Państwem biegły rewident z Zespołu 
Biegłych Rewidentów SALDO-KREDYT Sp. z o. o. dr Ernest Podgórski. 
Rejestracja na szkolenie, poprzez formularz zgłoszeniowy poniżej, trwa do dnia 10 
kwietnia 2019 r., do godz. 12.00. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny! 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Program oraz rejestracja na szkolenie „Aspekty finansowe i audyt w projektach 
finansowanych z programu HORYZONT 2020” 
  
Dzień z Horyzontem 2020 – Warszawa, 04.04.2019 r. 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej i Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na dzień informacyjny na temat unijnego 
programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Podczas Dnia z 
Horyzontem 2020 eksperci KPK opowiedzą o tym, co program oferuje naukowcom, 
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przedsiębiorcom i instytucjom w konkursach 2019-2020. Do dyspozycji uczestników 
będą również eksperci ze wszystkich obszarów H2020, z którymi będzie można odbyć 
krótkie konsultacje. 
Więcej informacji o spotkaniu „Dzień z Horyzontem” 
  
4. nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa – materiały z 
seminarium 
19 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie odbyło 
się Seminarium informacyjne na temat 4. naboru projektów w Programie Interreg 
Europa Środkowa. Wzięło w nim udział ponad 90 zainteresowanych. 
Więcej informacji o spotkaniu Interreg Europa Środkowa 
  
Dzień Informacyjny Programu LIFE 2019 – Bruksela, 30.04.2019 r.  
Program LIFE to jedyny instrument Komisji Europejskiej dedykowany wyłącznie 
ochronie środowiska i działaniom na rzecz klimatu. W perspektywie 2014-2020 budżet 
programu wynosi prawie 3,4 miliarda euro. W dniu 30 kwietnia w Brukseli odbędzie się 
jest Dzień Informacyjny programu LIFE.  
Rejestracja do 25.04.2019 r. 
Więcej informacji o Dniu informacyjnym Programu LIFE 
  
Interreg Europa zaprasza na forum współpracy w Brukseli – Bruksela, 10.04.2019 
r. 
10 kwietnia 2019 roku w Brukseli odbywa się wydarzenie roczne Programu Interreg 
Europa: forum Europe, let's cooperate!  
Forum to okazja do zapoznania się ze stosowanymi w Europie nowoczesnymi 
rozwiązaniami z zakresu innowacyjności i badań, konkurencyjności MSP, gospodarki 
niskoemisyjnej, gospodarowania zasobami naturalnymi i kulturowymi. Podczas Forum 
będzie można posłuchać jak międzynarodowa wymiana doświadczeń przyczynia się do 
inicjowania zmian w regionach. Uczestnicy będą mogli także nawiązać 
międzynarodowe kontakty. 
Więcej informacji o forum Programu Interreg Europa 
  
  
  
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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