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INFORMACJE OGÓLNE 

Ważne informacje dot. projektów w związku z wirusem SARS-CoV-2 
Pytania dot. projektów i wytycznych 
  
Horyzont 2020 - Uniwersytet Gdański partnerem w europejskim konsorcjum, 
realizującym ambitny projekt STORMYTUNE 
Metrologia to dziedzina, w której poszukuje się najbardziej precyzyjnych i wydajnych 
metod wykonywania pomiarów. Dla przykładu, dokładniejsze pomiary czasu i położenia 
wiążą się np. ze skutecznością metod lokalizacji bazujących na GPS, podczas gdy 
lepsza rozdzielczość spektralna przekłada się na łatwość identyfikacji składu 
chemicznego substancji. 
Metrologia kwantowa to z kolei obszar badań, w którym wykorzystuje się „sprzeczne z 
codzienną intuicją” zachowanie obiektów kwantowych do poprawy rozdzielczości 
pomiarów, w porównaniu do metod klasycznych. W dofinansowanym przez Komisję 
Europejską projekcie „Spectral-Temporal Metrology with Tailored Quantum 
Measurements” (STORMYTUNE) rozwinięte zostaną narzędzia metrologii kwantowej 
właściwe dla pomiarów czasu i częstotliwości.  
Cele projektu to: 
- Opracowanie ram teoretycznych, które pozwolą ściśle określić korzyści oraz zakres 
stosowalności dla „częstotliwościowo-czasowej”metrologii kwantowej, jednocześnie 
proponując optymalne rozwiązania praktyczne;  
- Stworzenie działających prototypów, mających potencjalne zastosowanie m.in. w 
spektroskopii. 
Do konsorcjum STORMYTUNE należą światowej klasy grupy badawcze z dziedziny 
optyki kwantowej oraz partner przemysłowy – światowy lider w dziedzinie laserów. 
Projekt będzie realizowany w okresie 2020-2023. 
Kierownikiem projektu po stronie Uczelni jest dr hab. Łukasz Rudnicki prof. UG z 
Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych. 
  
Nowy budżet UE: Komisja chce przeznaczyć 94,4 mld euro na program Horyzont 
Europa 
Komisja Europejska ogłosiła swoją propozycję nowego budżetu UE na lata 2021-2027, 
w który wbudowano narzędzie Next Generation EU w wysokości 750 mld euro oraz 
ukierunkowane wzmocnienie potencjału długoterminowego budżetu UE 2021-2027 do 
1,85 bln euro. W nowym budżecie KE proponuje przeznaczenie 94,4 mld euro na 
program Horyzont Europa i 9,4 mld euro na nowy Program na rzecz zdrowia. 
Więcej informacji o budżecie UE 
  
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

  

https://ug.edu.pl/nauka_ug/projekty/wazne_informacje_dot_projektow_w_zwiazku_z_wirusem_sars-cov-2
https://www.kpk.gov.pl/?p=53602&znewsletter=3czerwca2020


Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 
19 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym 
zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.  

Termin obowiązywania: częściowe zawieszenie stosowania wytycznych 
obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
Więcej o wytycznych 
  
  

KONKURSY 

Konkurs ERC Advanced Grant 
Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez 
doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku ostatnich 10 lat, 
mających już praktykę w kierowaniu zespołem. Projekty mogą dotyczyć wszystkich 
dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider 
stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu 
pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez 
głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która 
jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem 
H2020. Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego 
wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. 
Projekt może trwać do 5 lat. 
Termin: 26 sierpnia 2020 
Więcej informacji o naborze ERC 
  
Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie 
Granty indywidualne mają na celu wzmocnienie potencjału doświadczonego naukowca 
i ugruntowanie jego pozycji naukowej, poprzez prowadzenie badań w wybranej 
organizacji i udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zarówno w danej 
dyscyplinie, jak i w dziedzinach pokrewnych oraz umiejętności miękkie przydatne w 
karierze naukowej. Jest to konkurs dla naukowców po doktoracie lub z co najmniej 4-
letnim doświadczeniem w pracy naukowej. 
Termin: 9 września 2020 
Więcej informacji o naborze MSC 
  
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2020 rok 
Zestawienie terminów konkursów dla poszczególnych działań i poddziałań na 2020 rok. 
Więcej informacji o konkursach POWER 
  
Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów 
Uaktualniony terminarz naborów - wg stanu na 21 maja 2020 r. 
Więcej informacji o funduszach norweskich i EOG 
  
Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w 
trybie konkursowym na 2020 rok  
14 maja 2020 r., Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął zmiany do Harmonogramu 
naboru wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok. Dokument zawiera informacje o 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/90013/Informacja_o_czesciowym_zawieszeniu_wytycznych_kwalifikowalnosci.pdf
https://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
https://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment/granty-indywidualne
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/90732/Harmonogram_01062020.pdf
https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/-/fundusze-norweskie-i-eog-aktualny-harmonogram-nabor-6


planowanych terminach ogłoszenia oraz przeprowadzenia naborów wniosków w 2020 
roku. 
Więcej informacji o konkursach RPO WP 
  
Otwarte konkursy w programie Horyzont 2020 
Więcej informacji o otwartych konkursami Horyzont 2020 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Webinarium „Rozliczanie projektów H2020 – rozliczanie kosztów 
kwalifikowanych” – 10.06.2020 r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza na 
szkolenie, podczas którego omówione zostaną następujące zagadnienia: rozliczanie 
bezpośrednich kosztów personelu, innych kosztów bezpośrednich i podwykonawstwa; 
rozliczanie specyficznych kosztów jednostkowych oraz rozliczanie udziału w projektach 
stron trzecich.  
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak przez wzgląd na aspekty techniczne, liczba 
miejsc jest ograniczona (maksymalnie 50 osób). Zgłoszenia do 9 czerwca br. 
Więcej informacji i rejestracja 
  
Webinarium „Rozliczanie projektów w H2020 – raporty i płatności” – 17.06.2020 
r. 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza na 
szkolenie, podczas którego omówione zostaną następujące zagadnienia: obliczanie 
płatności w projekcie, rozliczanie wpływów do projektu, świadectwo kontroli 
sprawozdań finansowych oraz audyty i kontrole rozliczeń. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak przez wzgląd na aspekty techniczne, liczba 
miejsc jest ograniczona (maksymalnie 50 osób). Zgłoszenia do 16 czerwca br. 
Więcej informacji i rejestracja 
  
Webinarium „Umiędzynarodowienie badań – granty w programie Horyzont 2020 
szansą na wyjazd lub przyjęcie naukowca z zagranicy (III edycja)” – 18.06.2020 r. 
Celem organizowanego przez RPK w Gdańsku szkolenia jest zaprezentowanie 
możliwości pozyskiwania grantów badawczych przez indywidualnych naukowców w 
ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas szkolenia zostaną przedstawione 
zasady uczestnictwa w programie ramowym UE Horyzont 2020 oraz praktyczne 
aspekty aplikowania o grant Individual Fellowships. 
Rejestracja do 17 czerwca 2020 r. 
Więcej informacji i rejestracja 
  
Webinarium „Raport idealny w Horyzoncie 2020” – 23.06.2020 r. 
RPK Poznań zaprasza na webinarium, podczas którego będzie mowa o: rodzajach 
sprawozdań, raportach okresowych i raporcie końcowym, sprawozdawczości podczas 
realizacji projektu oraz przewodniku po systemie do raportowania.  
Webinarium poprowadzi Agata Bartoszewska – ekspertka ds. finansów w RPK Poznań. 
Więcej informacji 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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