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INFORMACJE OGÓLNE 

Tsunami czy delikatny przypływ? Europejska myśl prawna w XIX wieku w 
zderzeniu z kodeksami napoleońskimi - dr Anna Klimaszewska z WPiA laureatką 
konkursu Uwertura 4 
Głównym celem projektu jest nakreślenie linii rozwojowych oraz paralel i różnic 
pomiędzy poszczególnymi postawami (poglądami) prezentowanymi w XIX w. przez 
europejskich  autorów w odniesieniu do pięciu francuskich kodeksów wydanych z 
rozkazu Napoleona Bonaparte: kodeksu cywilnego z 1804 r., kodeksu procedury 
cywilnej z 1806 r., kodeksu handlowego z 1807 r., kodeksu procedury karnej z 1808 r. 
i kodeksu karnego z 1810 r. 
W projekcie zaplanowano staż naukowy w Tilburg University, pod opieką prof. Dave De 
ruysscher’a, realizującego w latach 2017-2021 ERC Starting Grant, dotyczący wpływu 
publikacji przedstawicieli nauki prawa na ujednolicenie norm kodeksowych w zakresie 
zabezpieczeń wierzytelności i postepowań upadłościowych. Po zakończonym pobycie 
przygotowany zostanie wniosek o grant ERC. 
Przyznane dofinansowanie – 51 555 PLN 
Wyniki konkursu Uwertura 4 
  
Horyzont Europa – zarys przyszłego Programu Ramowego (2021-2027) 
Horyzont Europa (2021-2027) to ambitny program w zakresie badań naukowych i 
innowacji, który ma zastąpić program Horyzont 2020. Komisja Europejska 
zaproponowała, by przeznaczyć na niego z budżetu UE 100 miliardów euro. Parlament 
Europejski i Rada UE osiągnęły na wiosnę 2019 r. wstępne porozumienie w sprawie 
założeń i finansowania Horyzontu Europa. 
Więcej informacji o programie Horyzont Europa 
  
  

KONKURSY 

Instytut Informatyki UG w plebiscycie „Pomorskie Sztormy” 
W tegorocznym plebiscycie „Pomorskie Sztormy” nowy budynek Instytutu Informatyki 
Uniwersytetu Gdańskiego został nominowany wśród Pomorskich Euroinspiracji w 
kategorii „Infrastruktura”. Do 13 marca czytelnicy i internauci mogą głosować na swoich 
faworytów. Konkurs organizowany jest przez Gazetę Wyborczą Trójmiasto i Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
Strona, poprzez którą można oddawać głosy: http://pomorskiesztormy.pl/ 
Kupony do głosowania są dostępne także w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej. 
  

  

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-02-18-maestro11-sonatabis9-uwertura4
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa-stan-prac-i-zarys-przyszlego-programu-ramowego-2021-2027
http://pomorskiesztormy.pl/


Ostatnie konkursy w programie Horyzont 2020 
Szczegółowe informacje o konkursach H2020 
  
Program Edukacja - nabór wniosków na wizyty przygotowawcze 
Nabór jest otwarty dla wniosków składanych na realizację inicjatywy Wizyty 
przygotowawcze w ramach Programu Edukacja finansowanego ze środków EOG 2014-
2021. Są to krótkie wizyty przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych do 
podmiotów z Państw Darczyńców, mające na celu: 
• nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw - Darczyńców, 
• przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów 
Programu Edukacja. 
Nabór prowadzony jest w trybie on-going co oznacza, że każdy wniosek spełniający 
kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany do 
dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji, nie później niż do 31.12.2020. 
Więcej informacji o konkursie na wizyty przygotowawcze 
  
Nowy konkurs międzynarodowy CEUS-UNISONO 
Wystartował konkurs CEUS-UNISONO na projekty badawcze realizowane przez 
zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Do rozdysponowania wśród polskich 
zespołów naukowych jest 20 mln złotych. Wnioski przyjmowane są w trybie naboru 
ciągłego do końca 2020 r. 
Konkurs CEUS-UNISONO jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które 
wspólnie z jednym (w przypadku współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku 
współpracy trójstronnej) wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z 
wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych. Projekty mogą 
obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk. 
Wspólne projekty muszą opierać się na ścisłej współpracy i muszą być realizowane 
wspólnie przez polski i partnerski/-e zespół/-y badawczy/-e, z których każdy ma 
własnego kierownika projektu. Projekty muszą zatem zawierać dobrze określone 
programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. 
Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu we wspólny projekt, w tym 
wzięcia na siebie obowiązków organizacyjnych. 
Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy 
doktora, zaś kierownik partnerskiego zespołu musi spełniać wymogi swojej agencji 
partnerskiej w tej kwestii. 
Więcej informacji o konkursie CEUS-UNISONO 
  
Konkurs DAINA 2: zapowiedź 
Piętnastego czerwca ruszy druga edycja konkursu DAINA na projekty badawcze 
realizowane przez polskie i litewskie zespoły badawcze, organizowanego przez NCN 
we współpracy z Research Council of Lithuania (RCL).  
Wnioski powinny obejmować badania podstawowe i zawierać program wspólnych 
badań polsko-litewskich. Infrastruktura badawcza lub działalność w ramach sieci 
naukowych mogą być finansowane tylko w projektach o profilu badawczym.  
Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu 
badawczego nie może być mniejsza niż 150 000 PLN. Wnioskowana wysokość 
finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może 
przekroczyć 80 000 EUR (w przypadku projektów 24 miesięcznych) albo 120 000 EUR 
(w przypadku projektów 36 miesięcznych). 
Polski kierownik projektu w momencie składania wniosku musi posiadać co najmniej 
stopień naukowy doktora. Litewski kierownik projektu musi być naukowcem. 
Więcej informacji o konkursie DAINA 2 

https://www.kpk.gov.pl/akordeon-ostatnie-konkursy-w-horyzoncie-2020
https://education.org.pl/nabory_archiwum/wizyty-przygotowawcze/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-28-zapowiedz-daina2


  
I konkurs Programu ERA-NET Co-Fund AquaticPollutants 
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące 
gospodarki wodnej. 
Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych: 16 kwietnia 2020 r. 
Data zamknięcia naboru wniosków pełnych: 14 sierpnia 2020 r. 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach 
konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym 
rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 
EUR. 
Więcej informacji o konkursie ERA-NET Co-Fund AquaticPollutants 
  
Horizon Impact Award 2020 – konkurs na najlepszy projekt realizowany w 
programach ramowych UE 
Komisja Europejska ogłosiła nabór do Horizon Impact Award 2020 – nagrody 
dedykowanej projektom finansowanym przez UE, których efekty wywarły znaczny 
wpływ społeczny w Europie i poza nią. Do nagrody można zgłaszać projekty 
realizowane w ramach programu Horyzont 2020 oraz jego poprzednika, 7. Programu 
Ramowego (2007-2013). Zgłoszenia są przyjmowane do 2 kwietnia 2020. 
Więcej o konkursie Horizon Impact Award 2020 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego „Promocja projektów 
współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020”  
Spotkania informacyjne pt. „Promocja projektów współfinansowanych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, odbyło się 20 
lutego 2020 roku w Sali Polskie Niebo w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku.  
Więcej informacji o prezentacjach 
  
  
  
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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