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INFORMACJE OGÓLNE 

Ważne informacje dot. projektów w związku z wirusem SARS-CoV-2 
Pytania dot. projektów i wytycznych 
  
  
Zagłosuj na projekt „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i 
Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na 
kierunku o profilu praktycznym” w plebiscycie REGIOSTARS Awards 2020 
Do konkursu RegioStars Awards 2020, organizowanego przez Komisję Europejską, 
zgłoszono z całej Europy aż 206 projektów, w tym cztery projekty z woj. pomorskiego, 
a jeden z Uniwersytetu Gdańskiego. Coroczny konkurs nagradza dobre praktyki w 
zakresie rozwoju regionalnego i wyróżnia innowacyjne projekty finansowane przez Unię 
Europejską, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów i 
projektodawców. 
Głosowanie odbywa się poprzez stronę https://regiostarsawards.eu/ 
Wyniki oceny niezależnych ekspertów zostaną ogłoszone 9 lipca. Każdy oddany 
Państwa głos, liczony będzie do nagrody publicznej REGIOSTARS 2020. 
  
Projekt BlueBioTECH wybrany do realizacji w Programie Interreg Region Morza 
Bałtyckiego Seed Money 
Pomysł projektu „Rozwój i transfer technologii dla błękitnej bioekonomii w regionie 
Morza Bałtyckiego – BlueBioTECH” wywodzi się z udziału Uniwersytetu Gdańskiego w 
projektach InnoAquaTech i BluePlatform (nastawionych na transfer, rozwój i promocję 
technologii) oraz AquaVIP (w ramach którego powstaną nowe kursy praktyczne oraz 
on-line).  
Projekt BlueBioTECH jest odpowiedzią na potrzeby lepszych rozwiązań w technikach 
produkcji, zbioru, przetwarzania, a zwłaszcza zwiększenia skali np. w uprawach mikro 
i makroalg, małży, ryb i krewetek. Ma na celu identyfikację głównych trendów, potrzeb 
technologicznych i innowacyjnych w branży, ze szczególnym uwzględnieniem 
specyficznych wymagań dla regionu Morza Bałtyckiego. Ma  sprzyjać rozwojowi 
technologii oraz skutecznemu transferowi technologii między dostawcami a 
użytkownikami. Efektem projektu będzie rozwój współpracy Uniwersytetu Gdańskiego 
z partnerami zagranicznymi - zarówno z placówkami badawczymi, jak i 
przedsiębiorstwami. 
Projekt ten ma służyć przygotowaniu większego, docelowego projektu na rozwój 
'błękitnych' technologii i gospodarowania zasobami morza w oparciu o zasady ekonomii 
cyrkularnej.  
Kierownikiem projektu po stronie Uczelni jest mgr Hanna Łądkowska z Wydziału 
Oceanografii i Geografii. 
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Zwiększone finansowanie projektu dr Alicji Chmielewskiej na badania nad 
COVID-19 (POIR POWROTY) 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki oceny wniosków składanych przez 
beneficjentów aktualnych projektów finansowanych w ramach działania 4.4. Programu 
Operacyjnego inteligentny Rozwój, dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. 
Nowe zadania badawcze musiały dotyczyć tematyki związanej z pandemią COVID-19, 
np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, 
diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym itp. 
Dr Alicja Chmielewska z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów na 
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMedu otrzymała dodatkowe 
finansowanie dla swojego projektu „Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek 
indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli 
infekcji wirusowych – badania in vitro i in vivo” w kwocie 199 750 zł w ramach programu 
POWROTY. 
  
Proces oceny wniosków. Procedura odwoławcza  
Co zrobić, kiedy Twój wniosek nie znalazł się na liście projektów rekomendowanych do 
dofinansowania? 
W filmie NCBR online odpowiada na pytania: 
- Czym jest procedura odwoławcza? 
- Jakie są jej kolejne kroki? 
- Jak napisać protest? 
- Co dalej po rozstrzygnięciu procedury? 
Więcej o procedurze odwoławczej 
  
  

KONKURSY 

Rusza GOSPOSTRATEG IV  
Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. 
rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych 
polityk rozwojowych. 
Czwarty konkurs w ramach Programu obejmuje dwa zagadnienia badawcze: 
- Interdyscyplinarny program profilaktyki wtórnej dla osób po udarze niedokrwiennym 
mózgu o nieznanej etiologii. (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia); 
- Optymalizacja metod konwersji języka pisanego w systemie automatycznego 
tłumacza na język migowy z wykorzystaniem mechanizmu avatara. (Zamawiający – 
Ministerstwo Cyfryzacji). 
Nabór wniosków będzie trwał od 24 lipca do 22 września 2020 roku (do godziny 16:00). 
Więcej informacji o konkursie GOSPOSTRATEG 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Webinarium „Portal EURAXESS – jak zamieszczać oferty pracy w bazie Komisji 
Europejskiej” – 08.07.2020 r. 
Godzinne szkolenie on-line poświęcone będzie funkcjonalności portalu EURAXESS – 
witryny Komisji Europejskiej zawierającej m.in. europejską bazę ofert pracy, ofert 

https://www.youtube.com/watch?v=k2ptUynK9SQ&t=197s
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/gospostrateg-iv-ogloszenie-konkursu-63833/


finansowania badań naukowych i innych możliwości współpracy naukowej, 
odwiedzanej przez naukowców z całego świata. 
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli uczelni, instytutów naukowych i 
badawczych, firm, czy innych organizacji aktywnych w sektorze badań i innowacji, w 
tym do beneficjentów projektów Marii Skłodowskiej-Curie, dla których zamieszczanie 
ofert pracy jest obowiązkowe zgodnie z zawartą umową grantową.  

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.: 
- jak w pełni wykorzystywać portal EURAXESS do promocji instytucji na arenie 
międzynarodowej, 
- jak zamieszczać ogłoszenia o pracy dla naukowców, oferty goszczenia naukowców 
(tzw. hosting offers) oraz oferty finansowania badań, 
- jakie elementy powinno zawierać atrakcyjne ogłoszenie o pracy, 
- jak zamieszczać oraz wyszukiwać inne możliwości współpracy w ramach prowadzonej 
działalności naukowo-badawczej. 
Na koniec spotkania prowadząca odpowie na pytania uczestników. 
Prowadząca: Monika Zaremba, od 10 lat ekspert europejskiej sieci EURAXESS w 
Krajowym Punkcie Kontaktowym w zespole ds. mobilności naukowej.  
Portal EURAXESS jest jedną z najczęściej odwiedzanych stron Komisji Europejskiej z 
ponad 1,8 mln odsłon miesięcznie. Zawiera on europejską bazę ofert pracy dla 
naukowców (prawie 80 000 ofert pracy w 2019 r.), gdzie jednostki naukowe, firmy i inne 
organizacje badawcze z różnych krajów UE i świata zamieszczają swoje oferty 
zatrudnienia, finansowania i współpracy. 
Zgodnie z polskimi przepisami uczelnie, instytuty PAN i instytuty badawcze 
zobowiązane są zamieszczać w portalu EURAXESS ogłoszenia o naborach na 
stanowiska naukowe. Instytucje realizujące europejskie projekty Marii Skłodowskiej-
Curie i granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) są również do tego 
zobowiązane zgodnie z wymogami tych programów. 
Więcej informacji o webinarium i rejestracja 
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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. 
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Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 
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