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Czy Francja zrezygnuje z energii atomowej?
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Scenariusz zielonej transformacji energetycznej w Niemczech
nikogo już nie dziwi. Zdziwienie
mogą budzić jednak doniesienia,
że Francja, w której ponad 70%
energii elektrycznej produkowane jest w elektrowniach
jądrowych, może w 100%
przejść na energetykę odnawialną.
Bodźcem rozwoju energetyki
jądrowej we Francji były
ogromne inwestycje poczynione przez rząd w latach 70-tych
i 80-tych XX wieku. Dzięki
sfinansowaniu przez państwo
kosztów początkowych inwestycji, energia pozyskiwana
z reaktorów była tania.
W obecnej sytuacji, ze względów bezpieczeństwa, konieczne
jest wycofywanie z eksploatacji
reaktorów budowanych 30-40
lat temu. Budowa nowego bloku jądrowego to wydatek rzędu kilkunastu miliardów dolarów, wobec czego jego sfinansowanie przez spółki prywatne
z własnych środków jest praktycznie niemożliwe, natomiast

rząd nie jest już w stanie po- jednostek spalających paliwa
wtórzyć inwestycji sprzed 30 kopalne do 2050. Bloki konwenlat. Z tych właśnie powodów cjonalne powinny zostać zastąFrancja może być zmuszona pione między innymi przez enerdo rezygnacji z energii atomo- getykę słoneczną, której moc
wej.
zainstalowana w 2050 roku
W odpowiedzi na sytuację w powinna sięgnąć 81 GW, enerkraju francuska organizacja getykę wiatrową (77GW) oraz
pozarządowa negaWatt opra- energetykę wodną (28GW).
cowała scenariusz rozwoju Cały artykuł:
energetycznego, który zakłada http://cenerg.ien.com.pl/
stopniowe wycofywanie blo- wiadomosc/items/czy-francjaków jądrowych i zastępowa- zrezygnuje-z-energii-atomowej
nie ich energetyką odnawialną, magazynowaniem energii
oraz rozwojem efektywności
energetycznej.
Scenariusz
opracowany
przez negaWatt zakłada wycofanie zainstalowanych
obecnie 93
GW
w
energetyce
jądrowej do
2034 roku,
natomiast
pozostałych
Elektrownie jądrowe we Francji, 2006
Źróło Wikimedia Commons

Japonia zamienia energetykę jądrową na
odnawialną
Od czasu trzęsienia ziemi
i tsunami, które miały miejsce
w marcu 2011 roku i które
spowodowały awarię elektrowni jądrowej w Fukushimie, Japonia zupełnie zmieniła
politykę energetyczną. Kraj
zadeklarował chęć transformacji w kierunku czystej,
alternatywnej energii, która
do 2040 roku ma się stać
jedynym źródłem zasilania.

Znaczącym krokiem w kierunku transformacji jest decyzja
o budowie największej morskiej farmy wiatrowej na świecie, która częściowo ma zastąpić moc wyłączonej elektrowni jądrowej w Fukushimie. Projektowana farma
morska o mocy 1 GW ma być
zbudowana wzdłuż wybrzeża,
na którym wcześniej działała

elektrownia jądrowa. Zgodnie
z aktualnymi planami, budowa
zostanie ukończona do 2020
roku.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/japoniazamienia-energetyke-jadrowana-odnawialna

UE mogłaby ograniczyć emisje o 40 procent przy
umiarkowanych kosztach
Jak wynika z międzynarodowej
wielomodelowej analizy przeprowadzonej w ramach Energy Modeling Forum 28 (EMF28), UE mogłaby
ograniczyć emisję gazów o 40%
przy stosunkowo niskich nakładach
inwestycyjnych. Według Brigitte
Knopf z Poczdamskiego Instytutu
Badań nad Klimatem, który nadzorował badania prowadzone przez
kilkanaście grup badawczych, cel
ten jest możliwy do osiągnięcia w
ciągu dwudziestu lat przy użyciu
istniejących już technologii.
Postęp technologiczny jest konieczny, aby uniknąć niekorzystnych
zmian klimatu oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Obecne ograniczenia w stosunku do emisji CO2 są niewystar-

czające do osiągnięcia długoterminowych celów w zakresie klimatu. Realizowanie postawionych celów posłuży budowie innowacyjnej gospodarki,
która powinna charakteryzować się
wysoką efektywnością oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Ponadto rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii może stymulować
wzrost w obszarze innowacyjnych
technologii.
Aby osiągnąć cele klimatyczne UE
w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wzrostu efektywności energetycznej niezbędne jest wyznaczenie
szczegółowych celów polityki państw
członkowskich. W zakresie energii
odnawialnej cele będą zawierać miedzy innymi nawet trzykrotne zwięk-

szenie udziału biomasy w produkcji
energii elektrycznej oraz siedmiokrotny wzrost udziału farm wiatrowych do roku 2050.
Ponadto Europa przedstawia także
swoje rozwiązania w zakresie rozwoju technologii służącej wychwytywaniu i składowaniu węgla
(CCS). Podczas dyskusji na temat
niesprawdzonych technologii CCS,
Komisja Europejska uznała, iż dotychczasowe wsparcie w tej dziedzinie jest niewystarczające do
światowego rozwoju technologii.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/ue-moglabyograniczyc-emisje-o-40-procentprzy-umiarkowanych-kosztach

Maleje emisja dwutlenku węgla z elektrowni w USA
Elektrownie wykorzystujące gaz
ziemny oraz nową technologię
(pracujące w tzw. cyklu mieszanym) pozyskują maksymalną ilość
energii z paliwa wydzielając przy
tym znacznie mniej dwutlenku
węgla niż elektrownie węglowe.
Według przeprowadzonej analizy,
opublikowanej w czasopiśmie
Ameirican Geophysical Union, elektrownie gazowe uwalniają też
istotnie mniej tlenków azotu
i dwutlenku siarki. Tlenki azotu
i siarki mogą reagować z atmosferą
tworząc cząsteczki ozonu.

Według Joosta ge Gouw, badacza
z NOAA's Earth System Research Laboratory, coraz więcej energii pochodzi z „czystych elektrowni”. Poziom
emisji z sektora energetycznego w
odniesieniu do niektórych emitowanych w roku 1997 gazów jest niższy
o 20, 30 a nawet 40%.
De Gouw wraz z współpracownikami przeanalizował dane z systemów,
które stale monitorują emisję dwutlenku węgla z elektrowni w USA.
Porównując emisje zanieczyszczeń
z różnych typów elektrowni, naukowcom udało się ustalić ilość emisji

na jednostkę wyprodukowanej energii
w latach od 1997-2012. Wyniki obliczeń prezentują się następująco: elektrownie węglowe wyemitowały 915 g
CO2 na kWh wyprodukowanej energii; elektrownie gazowe - 549 g CO2
na kWh wyprodukowanej energii;
w cyklu mieszanym emisja wynosiła
zaś 436 g CO2 na kWh wyprodukowanej energii.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/emisje-dwutlenku-wegla-zelektrowni

Metoda zwiększania wydajności ogniwa słonecznych
Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego
w Północnej Karolinie oraz Chińskiej
Akademii Nauk odkryli prosty sposób
zmiany struktury cząsteczkowej polimeru, który dotychczas był często
wykorzystywany do produkcji ogniw
słonecznych. Dzięki
udoskonaleniu
struktury cząsteczkowej polimeru
wydajność ogniw słonecznych może
zwiększyć się o ponad 30%.
Ogniwa słoneczne produkowane na
bazie polimerów posiadają dwie domeny składające się z akceptora elektronu i materiału będącego donorem
elektronu. W wyniku absorbcji przez
ogniowa słoneczne fotonu dochodzi
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do wytworzenia cząstki energetycznej
- ekscytronu. Wzbudzenie spowodowane absorbcją fotonu powoduje
wybicia elektronu z najwyższego obsadzonego orbitalu molekularnego
HOMO (ang. Highest Occupied Molecular Orbital) do najniższego nieobsadzonym orbitalu molekularnego LUMO
(ang. Lowest Unoccupied Molecular Orbital). Zwiększenie efektywności ogniwa
słonecznego można uzyskać m.in dzięki zmniejszeniu różnic między poziomami HOMO i LUMO tak, aby proces
przejścia ekscytonu związany był z jak
najmniejszą stratą energii.
Jednym z najbardziej powszechnych

sposobów realizacji tego celu jest
dodanie atomu fluoru do struktury
molekularnej polimeru. Jest to stosunkowo trudny i wieloetapowy proces,
który znacząco podnosi cenę materiału.
Zespół chemików prowadzonych
przez Jianhui Hou stworzył polimer
o nazwie PBT-OP, składający się
z dwóch powszechnie dostępnych na
rynku monomerów oraz jednego monomeru łatwego do zsyntezowania.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/metoda-zwiekszania-wydajnosciogniwa-slonecznych
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Reaktory prędkie powielające szansą na rozwiązanie
problemu radioaktywnych odpadów
Jedną z głównych przeszkód
w rozwoju energetyki jądrowej jest
problem składowania radioaktywnych odpadów – przede wszystkim
wypalonego paliwa. Nadzieją na
rozwiązanie tego problemu jest
komercjalizacja reaktorów prędkich powielających. Paliwem stosowanym w reaktorach prędkich są
tlenki plutonu i uranu, przy czym
paliwo musi być silniej wzbogacone
niż dla reaktorów termicznych.
Reaktory prędkie w odróżnieniu
od powszechnie stosowanych reaktorów wykorzystujących neutrony
termiczne (spowolnione przez
moderator) wykorzystują neutrony
o dużych prędkościach. Neutrony
prędkie zostają wychwycone przez
izotop uranu U-238, który, zwiększając liczbę masową, przekształca

się w rozszczepialny Pluton (Pu –
239), ten zaś następnie może być
wykorzystany jako paliwo. Jeśli reaktor wytwarza w ten sposób więcej
plutonu niż go zużywa nazywany jest
powielającym. Potencjalna możliwość
wykorzystania wypalonego paliwa
z reaktorów lekkowodnych jest nadzieją na zmniejszenie problemu
radioaktywnych odpadów.
Istnieje jednak pewne zagrożenie
związane z wykorzystaniem reaktorów prędkich. Otóż do chłodzenia
rdzenia reaktora wykorzystywany
jest ciekły sód, który ulega zapłonowi
w kontakcie z powietrzem i jest substancją silnie korodującą. Co więcej
w reaktorach chłodzonych sodem
(ang. SFR) dochodzi do zjawiska zwanego pozytywną reaktywnością.
Oznacza to, że przeprowadzona

reakcja łańcuchowa może wymknąć się
spod kontroli i doprowadzić do stopienia rdzenia. W odpowiedzi na to
naukowcy starają się opracować technologie wykorzystujące bardziej wytrzymałe materiały oraz nowe systemy
bezpieczeństwa mające zapobiec potencjalnym wypadkom.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/reaktory-predkie-powielajaceszansa-na-rozwiazanie-problemuradioaktywnych-odpadow

Algi czerwone
Autor: Ed Bierman
Źrodło; Wikimedia Commons
Licencja: Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Algi oraz rośliny wodne
zmniejszają zanieczyszczenia
w okolicy Fukushimy
Ogromne trzęsienie ziemi i tsunami,
kle istotne w usuwaniu skażenia proktóre miał miejsce w marcu 2011
mieniotwórczego w okolicy Fukushiroku, spowodowało poważne szkody
my.
w elektrowni atomowej w FukushiW swoich badaniach naukowcy ustalili,
mie. Naukowcy z Japonii pracują
nad określeniem wpływu skażenia radioaktywnego na otoczenie oraz nad zniwelowaniem
„najwyższą skuteczność bioremediacji
skażenia. Na szczególną uwagę
cezu wykazuje jednokomórkowy glon
zasługują działania grupy badawczej kierowanej przez Yoshihiro
o nazwie nak 9. Szczep ten jest zdolny
Shiraiwa z Uniwersytetu Tsukudo eliminowania z wody nawet 90%
ba. Badacze pokazali, że siedemcezu poprzez wiązanie go na
naście gatunków mikroalg, roślin wodnych oraz glonów jest
powierzchni komórek.”
w stanie usunąć radioaktywne
związki cezu, jodu oraz strontu
powstałe po uszkodzeniu reaktora. Te nowe możliwości bioremediacji mogą okazać się niezwy-

że wśród badanych roślin najwyższą skuteczność bioremediacji cezu wykazuje
jednokomórkowy glon o nazwie nak 9.
Szczep ten jest zdolny do eliminowania
z wody nawet 90% cezu poprzez wiązanie go na powierzchni komórek. Nak 9
może być więc stosowany do oczyszczenia silnie zanieczyszczonej wody zmagazynowanej w budynku reaktora jądrowego. Jest to o tyle istotne, że w Fukushimie nadal dochodzi do skażania wody.
Spowodowane jest to ciągłym zalewaniem wadliwego reaktora.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/algi-oraz-rosliny-wodne-zmniejszaja
-zanieczyszczenia-w-okolicy-fukushimy

Innowacyjne podejście
do pozyskania energii
słonecznej
Według naukowców z MIT innowacyjne podejście do pozyskania energii słonecznej łączące w sobie zalety słonecznych systemów fotowoltaicznych, które przekształcają
promienie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną, oraz systemów solarnych,
których zaletą jest magazynowanie ciepła,
może zwiększyć wydajność systemów fotowoltaicznych. W takich systemach światło
słoneczne będzie służyło do ogrzewania
materiałów wysokotemperaturowych, następnie zaś promieniowanie podczerwone
tych materiałów będzie przechwytywane za
pomocą konwencjonalnego ogniwa fotoelektrycznego.
Udoskonalenie tradycyjnych ogniw fotowoltaicznych, dzięki wykorzystaniu szerszego
spektrum promieniowania może znacząco
wpłynąć na sprawność paneli fotowoltaicznych. Produkowane obecnie ogniwa słoneczne na bazie krzemu absorbują tylko cześć
energii promieniowania słonecznego. Spowodowane jest to występowanie przerwy
energetycznej (pasma wzbronionego), która
przepuszcza jedynie fotony o wyższej energii. Konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną wymaga
więc większej energii fotonu niż szerokość
przerwy energetycznej półprzewodnika.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/
zwiekszona-wydajnosc-urzadzenwykorzystujacych-energie-sloneczna

Czy farmy wiatrowe zmienią klimat
Europy?
Według naukowców z CNR, CEA
i UVSQ współpracujących z Włoską
Agencją Nowych Technologii, rozwój
energetyki wiatrowej w Europie ma
bardzo ograniczony wpływ na klimat w
skali kontynentalnej. Wnioski te wysnuto na podstawie przeprowadzonej
symulacji klimatycznej, która m.in.
przedstawiła wpływ oddziaływania farm
wiatrowych zlokalizowanych na terenie Europy na atmosferę.
W ostatnim czasie kilka grup naukowców przeprowadziło symulacje związane z wpływem oddziaływania na klimat
ogromnej farmy wiatrowej. Wyniki
przeprowadzonych badań wykazały, iż
cyrkulacja atmosferyczna w pobliżu
farm wiatrowych może ulec modyfikacji, co dodatkowo wiąże się ze zmianą
temperatury otocznia, jak również
zmianami częstotliwości opadów atmosferycznych.
Zaobserwowano
wzrost temperatury w pobliżu farm
wiatrowych, zwłaszcza w okresie nocnym, gdy - jak się okazało - turbiny
wiatrowe w większym stopniu przyczyniają się do mieszania się mas powietrza.
W swych badaniach naukowcy przeprowadzili symulacje
naturalnych
zmian klimatu do roku 2020 i porównali ją z symulacją zmian klimatu
w sytuacji, gdy w Europie do 2020
roku moc zainstalowana w źródłach

wiatrowych będzie wynosiła około
200 GW. Założony w badaniach
wzrost mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych oparto na narodowych zobowiązaniach państw członkowskich w zakresie rozwoju OZE
do 2020 roku.
Kluczowym wnioskiem z przeprowadzonych porównań jest to, iż zmiany
klimatyczne spowodowane działaniem
turbin wiatrowych są bardzo małe w
stosunku do naturalnych zmian klimatu. Zaobserwowane różnice wynikają
głównie z gęstego rozmieszczenia
turbin i mają jedynie wpływ lokalny powodują
wzrost
temperatury
o 0,3˚C oraz spadek ilości sezonowych opadów o kilka procent. Wartości zyskały zmienność statystyczną
jedynie w okresie zimowym. Zaobserwowane różnice pozostają znacznie
mniejsze niż typowe różnice temperatury i opadów między kolejnymi sezonami zimowymi. Ponadto przeprowadzonych badania wykazały, że farmy
wiatrowe mają dużo mniejszy wpływ
na zmiany klimatu niż gazy cieplarniane.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/czy-farmy-wiatrowe-zmieniaklimat-europy

Nowy katalizator do konwersji gazów cieplarnianych do
związków chemicznych
obiecujący materiał do katalizy proceZespół naukowców z University of Delasu redukcji dwutlenku węgla. Przemaware (UD) opracował wysoko selektywwia za tym głównie wysoka selektywny katalizator zdolny do elektrocheność (około 81%) oraz atrakcyjna cena
micznej konwersji dwutlenku węgla do
w porównaniu
tlenku węgla z wydajz innymi metanością 92%. Wytwolami szlachetrzony w ten sposób
„Wyjątkowo wysoka aktywność katalizatora nymi. Dodattlenek węgla może być
nanoporowatego wynika prawdopodobnie z
kowo srebro
następnie wykorzystypozostaje
wany do opracowania
bardzo dużej powierzchni wewnętrznej
stabilne
przydatnych środków
elektrokatalizatora - jest ono około 150
w
trudnych
chemicznych.
razy większa i 20 razy bardziej aktywna
warunkach
Selektywna i skuteczna
niż wewnętrzna powierzchnia
reakcji katalikonwersja dwutlenku
zy.
węgla do przydatnych
polikrystalicznego srebra”
W swych basubstancji chemicznych
daniach naupozostaje
głównym
kowcy z UD
wyzwaniem w badawykazali, że nanoporowate elektrokaniach nad zrównoważoną energetyką
talizatory srebra były zdecydowanie
odnawialną.
bardziej aktywne niż katalizatory
Srebro powszechnie uważane jest za
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ze srebra polikrystalicznego, często
stosowane do konwersji dwutlenku
węgla do przydatnych środków
chemicznych.
Wyjątkowo wysoka aktywność
katalizatora nanoporowatego wynika prawdopodobnie z bardzo dużej
powierzchni wewnętrznej elektrokatalizatora - jest ona około 150
razy większa i 20 razy bardziej aktywna niż wewnętrzna powierzchnia polikrystalicznego srebra. Dodatkowo zakrzywienie powierzchni
sprawa, iż do pokonania bariery
energii aktywacji potrzeba jest dużo
mniej energii niż początkowo sądzono.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nowy-katalizator-dokonwersji-gazow-cieplarnianych-dochemikaliow
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Naukowcy wycisną energię ze Słońca w centrum CEZAMAT
Odpowiednio przetworzone światło
słoneczne może być niewyczerpanym
źródłem
energii
elektrycznej.
W warszawskim Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów
(CEZAMAT) naukowcy będą chcieli
wycisnąć ze Słońca jak najwięcej
energii, zwiększając wydajność baterii
słonecznych.
Słońce, dzięki dokonaniom specjalistów w dziedzinie fotowoltaiki, może
stać się znakomitym, niewyczerpa-

nym źródłem energii elektrycznej.
Ogniwa fotowoltaiczne absorbują
promieniowanie słoneczne, a w efekcie generują energię elektryczną. "Już
teraz pokrycie zaledwie 0,5 proc.
powierzchni Polski ogniwami fotowoltaicznymi pozwoliłoby w całości
zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną" - informują w przesłanym PAP komunikacie specjaliści
z Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów (CEZAMAT).

Zwiększenie wydajności baterii słonecznych przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ceny to wyzwanie, przed
którym stoją obecnie badacze z największych i najlepszych laboratoriów
świata.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/naukowcy-wycisna-energie-zeslonca-w-centrum-cezamat
Źródło: PAP

Polak na czele organizacji ds. zastosowań
reaktorów jądrowych
Kajetan Różycki z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) został
przewodniczącym organizacji Nuclear
Cogeneration Industrial Initiative - Task
Force (NC2I-TF). Celem NC2I-TF jest
inicjowanie i koordynowanie prac nad
wykorzystaniem reaktorów jądrowych
m.in. do wytwarzania ciepła.
NC2I-TF działa w ramach europejskiej
Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (Sustainable
Nuclear Energy Technology Platform,
SNETP) zrzeszającej ponad 100 firm,
instytucji naukowych i organizacji związanych z energetyką jądrową. Stanowi
ona ciało doradcze Komisji Europejskiej w określaniu priorytetowych kierunków rozwoju tej dziedziny - poinformował w przesłanym PAP komunikacie rzecznik NCBJ Marek Sieczkowski.

"Zadaniem NC2I-TF jest podsumowanie licznych dotychczasowych przedsięwzięć z zakresu kogeneracji jądrowej. W szczególności interesują nas
dotychczasowe doświadczenia z reaktorami wysokotemperaturowymi" –
mówi inż. Kajetan Różycki,
który kieruje Pracownią
Nowych Technologii Zakładu
Energetyki Jądrowej NCBJ.
Według niego "warto rozwijać tę technologię, ponieważ
gwarantuje ona nie tylko
ograniczanie szkodliwych dla
środowiska emisji, ale prowadzi również do zmniejszenia uzależnienia energetycznego krajów od importu
surowców".

Zaczynają się prace nad nowym
betonem m.in. do elektrowni jądrowych
Polscy badacze zaczynają prace nad unowocześnieniem betonowych osłon chroniących
przed promieniowaniem jonizującym. Taka
technologia ma istotne znaczenie m.in. przy
budowie elektrowni jądrowych, składowisk
odpadów promieniotwórczych czy szpitali
onkologicznych.
Projekt realizowany jest przez ekspertów
z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Narodowego Centrum Badań
Jądrowych (NCBJ), Instytutu Ceramiki
i Materiałów Budowlanych oraz ze spółki
Hydrobudowa-1.
"Beton jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym osłon osłabiających promieniowanie jonizujące" - poinformował w przesłanym PAP komunikacie rzecznik NCBJ Marek
Sieczkowski. Zaznaczył, że zainteresowanie

badaniami nad wpływem promieniowania jonizującego na beton powróciło
zwłaszcza w ostatnim czasie po publikacjach o niespodziewanych uszkodzeniach
w elektrowni jądrowej Seabrook
(Kanada) oraz defektów jakości na budowie w Olkiluoto (Finlandia).
W ramach polskiego projektu opracowana ma być nowa technologia produkcji betonu osłonowego o podwyższonej
funkcjonalności. Beton taki mógłby posłużyć do budowy specjalistycznych
osłon, które ochronią przed promieniowaniem
jonizującym,
stosowanych
w elektrowniach jądrowych, składowiskach odpadów promieniotwórczych,
pracowniach izotopowych, szpitalach

Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/polak-na-czele-organizacji-dszastosowan-reaktorow-jadrowych
Źródło: PAP

Cykl paliwowy
Pozyskiwanie, wzbogacanie uranu – wytwarzania paliwa jądrowego; dostarczenie
paliwa do elektrowni, wykorzystanie do
produkcji energii (1). Przekazanie do zakładu przerobu wypalonego paliwa (2) lub do
miejsca bezpiecznego składowania (3).
Ponowne wykorzystywane paliwa (4).
Źródło: Wikimedia Commons

onkologicznych i przy akceleratorach
medycznych i przemysłowych.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items
/ z a c z y n a j a - s ie - p r a c e - n a d - n o w y m betonem-min-do-elektrowni-jadrowych
Źródło: PAP

Polscy naukowcy coraz mniej zainteresowani karierą w USA;
wolą UE
Od kiedy Polska weszła do UE, radykalnie spadło zainteresowanie polskich
naukowców rozwojem kariery w USA.
Wyjeżdżając do instytutów na zachodzie Europy, nie muszą starać się
o wizy i pozwolenia na pracę; mogą
ponadto korzystać z atrakcyjnych grantów unijnych.
Do takich wniosków doszli dr Grażyna
Żebrowska oraz prof. Marek Konarzewski, którzy przeanalizowali dane
dotyczące emigracji polskich naukowców do USA w latach 1996-2012.
Z ich analizy, którą opublikował w

lutym kwartalnik „Science & Diplomacy” wydawany przez promującą naukę
"American Association for the Advancement of Science", wynika, że między
2004 a 2012 r. migracja polskich badaczy do USA zmalała nawet o 80
proc.
"Wiedzieliśmy, że jest tendencja
spadkowa, ale nie spodziewaliśmy się,
że aż tak radykalna od momentu
wejścia Polski do UE" – powiedziała
PAP Żebrowska, która w ambasadzie
Polski w Waszyngtonie jest ekspertem ds. współpracy naukowej między

Polską a USA. Środowisko naukowe
od dłuższego czasu odczuwało, że
USA przestały być pierwszym kierunkiem wyjazdów dla polskich naukowców, ale Żebrowska i Konarzewski
po raz pierwszy przedstawili w tej
sprawie konkretne liczby.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/polscy-naukowcy-coraz-mniejzainteresowani-kariera-w-usa-wolaue
Źródło: PAP

Na Politechnice Białostockiej powstaje centrum badań nad
zieloną energią
Ponad 88 mln zł będzie kosztowała
budowa centrum "INNO-EKOTECH" Politechniki Białostockiej, w
którym będą prowadzone badania
naukowe nad energią odnawialną
i energooszczędnym budownictwem.
Placówka ma zostać otwarta w lutym
przyszłego roku.
Inwestycja jest dofinansowana z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu
wynosi ponad 88 mln zł, z czego 87,6
mln zł to dotacja z Unii Europejskiej.
Prace przy budowie obiektu, w którym ma znajdować się centrum, idą

zgodnie z planem - powiedział PAP rektor uczelni
prof. Lech Dzienis. Dodał, że
studenci będą mogli rozpocząć tam naukę w lutym
2015 roku.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/napolitechnice-bialostockiejpowstaje-centrum-badannad-zielona-energia
Źródło: PAP
Źródło: Wikkimedia Commons
Licencja: GFDL,
2008

Minister nauki: infrastruktura badawcza może służyć celom
komercyjnym
Infrastrukturę naukową i dydaktyczną
dotyczącymi możliwości wykorzystania
wybudowaną ze środi
sposobu
ków Unii Europejskiej
użytkowania
można wykorzystywać
infrastruktutakże do celów komerry badaw„infrastruktura naukowa
cyjnych i współpracy
czej wybui dydaktyczna wybudowana ze
z przemysłem - wyjaśnia
dowanej ze
w liście do rektorów
środków
środków unijnych może zostać
oraz dyrektorów instyunijnych.
wykorzystana (…) do celów
tutów minister nauki
W ostatnich
komercyjnych, a przede wszystkim
Lena Kolarska-Bobińska.
latach zainList skierowany do rekdo realizowania projektów badawczo- westowano
torów uczelni publiczw nią ponad
rozwojowych we współpracy
nych oraz dyrektorów
26 mld zł.
z przemysłem.”
instytutów badawczych
"Wbrew
minister nauki i szkolnicwielu wątplitwa wyższego skierowała
wościom,
w związku z licznymi
infrastruktupytaniami kierowanymi do jej resortu,
ra naukowa i dydaktyczna wybudowana
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ze środków unijnych może zostać wykorzystana także do celów komercyjnych, a przede wszystkim do realizowania projektów badawczo-rozwojowych
we współpracy z przemysłem. Ma to
ogromne znaczenie w okresie, gdy priorytetem polityki rządu jest wspieranie
rozwoju nauki i innowacyjności" – napisała w liście minister nauki i szkolnictwa
wyższego prof. Kolarska-Bobińska. Zapewniła, że takie działanie jest zgodne
z celami programów operacyjnych na
lata 2007-2013.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/minister-nauki-infrastrukturabadawcza-moze-sluzyc-celomkomercyjnym
Źródło: PAP
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Senat: redakcyjne poprawki do nowelizacji prawa
przetargowego dla nauki
Senat wprowadził kilka redakcyjnych poprawek do noweli Prawa
zamówień publicznych, dzięki któremu instytucje naukowe i uczelnie
będą mogły organizować przetargi
dopiero dla zakupów powyżej odpowiednio - 130 tys. i 200 tys.
euro. Teraz ustawa wróci do Sejmu.
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych (Pzp) podnosi próg prowadzenia zamówień publicznych
z 14 do 30 tys. euro, dla instytutów naukowych - do 130 tys. euro,
a dla uczelni wyższych - 200 tys.
euro. Obecnie przetargi rozpisuje

się na wszystkie zakupy warte więcej
niż 14 tys. euro, co w sektorze nauki
znacznie spowalnia prowadzenie
badań. Nowelizacja obejmuje też
instytucje kultury i ma ułatwić m.in.
zamawianie spektakli i koncertów.
Zmiany w prawie przetargowym
dotyczą przede wszystkim sfery nauki. Mają ułatwić planowanie i szacowanie wartości zamówień na uczelniach o bardzo rozbudowanej strukturze. Zakładają m.in. możliwość
zamówienia z wolnej ręki podczas
kupna rzeczy wytwarzanych wyłącznie dla prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwo-

jowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji
seryjnej, której celem jest osiągnięcie rentowności rynkowej lub
pokrycie kosztów badań lub rozwoju. Zaproponowano też możliwość zamówienia z wolnej ręki
sprzętu wytwarzanego tylko przez
jednego producenta.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/senatredakcyjne-poprawki-donowelizacji-prawa-przetargowegodla-nauki
Źródło: PAP

Rusza europejska kampania informacyjna dla naukowców
Doradztwo w zakresie zatrudnienia, prawa pracy i tworzenia życiorysu zawodowego ma zapewnić
młodym naukowcom ogólnoeuropejska kampania objazdowa portalu
mobilnych naukowców EURAXESS.
Między 14 a 18 marca autobus
EURAXESS odwiedzi Poznań, Warszawę i Wrocław.
Portal mobilnych naukowców EURAXESS jest wspólną inicjatywą
Komisji Europejskiej (KE) i krajów
biorących udział w europejskim
programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego.

Ma on wspomagać międzynarodową
mobilność uczonych poprzez bezpłatne
udzielanie kompletnych i praktycznych
informacji oraz zapewnić niezbędną
pomoc w trakcie ich pobytu za granicą.
W poniedziałek ogólnoeuropejską kampanię informacyjną, która ma wspomóc
naukowców przez zapewnienie im doradztwa zawodowego i pośrednictwa
pracy w portalu EURAXESS, rozpoczęła
Komisja Europejska. Trasa objazdowej
prezentacji obejmie 29 miast w 22 krajach Europy. Przez dwa miesiące ma
dotrzeć do ok. 100 tys. studentów
młodych naukowców. W dniach 14-18

marca autobus EURAXESS odwiedzi
Poznań, Warszawę i Wrocław.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/rusza-europejska-kampaniainformacyjna-dla-naukowcow
Źródło: PAP

Zdobywca grantów ERC pomoże badaczom pozyskiwać
finansowanie
O tym, jak pisać granty, aby otrzymać środki na ich realizację, chce
rozmawiać z naukowcami zdobywca
dwóch grantów Europejskiej Rady
ds. Badań Naukowych (ERC) prof.
Janusz Bujnicki, który postanowił
zorganizować akcję „Więcej Dobrej
Nauki”.
Prof. Bujnicki jest laureatem zeszłorocznego plebiscytu "Polacy z werwą", w którym wygrał w kategorii
nauka. Swoją nagrodę z konkursu
(było to 50 tys. zł) chce przeznaczyć
na pomoc zdolnym badaczom, którzy nie wiedzą, jak napisać lub poprawić swój wniosek o grant i skutecznie ubiegać się o finansowanie
projektu. Naukowiec jest zdobywcą
dwóch grantów Europejskiej Rady

ds. Badań Naukowych (ERC) - kilka lat
temu otrzymał ERC Starting Grant wart
1,5 miliona euro; a na komercjalizację
otrzymał w 2012 r. grant "Proof of Concept" w wysokości 150 tys. euro.
W swoim liście, który udostępnił za
pośrednictwem Rady Upowszechniania
Nauki PAN, prof. Bujnicki wyjaśnia, że
akcja "Więcej Dobrej Nauki" skierowana jest przede wszystkim do naukowców z niewielkim doświadczeniem
w ubieganiu się o granty i zdobywaniu
funduszy na badania. Mają to być zwłaszcza badacze z młodych albo małych
ośrodków akademickich.
Prof. Bujnicki chce, żeby w akcji wzięły
udział osoby, które już złożyły wniosek
grantowy na realizację swoich pomysłów badawczych w Polsce (np. do

NCN), ale ich projekt został skrytykowany i nie otrzymał finansowania.
"Chodzi o to, żeby zidentyfikować projekty naukowe, które mają duży potencjał, ale nie zostały docenione głównie
ze względu na brak +kunsztu grantopisarskiego+ autorów" - wyjaśnia profesor. Zaznacza, że w akcji trenerami
będą doświadczeni eksperci, którzy
pomogą autorom dobrych pomysłów
w zrealizowaniu ich pełnego potencjału.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/zdobywca-grantow-erc-pomozebadaczom-pozyskiwac-finansowanie
Źródło: PAP

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
WYZWANIA SPOŁECZNE
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587801-10._energy_wp_2014-2015_en.pdf
Konkurs na projekty dotyczące efektywności energetycznej, konkurencyjnej energii niskoemisyjnej, inteligentnych miast
i społeczności.
Efektywność energetyczna
PPP EEB AND SPIRE TOPICS - H2020-EE-2014-1-PPP
Termin składania wniosków: 20.03.2014.
RESEARCH & INNOVATION H2020-EE-2014-2-RIA
Termin składania wniosków: 5.06.2014.
MARKET UPTAKE PDA - H2020-EE-2014-4-PDA
Termin składania wniosków: 5.06.2014.
MARKET UPTAKE - H2020-EE-2014-3-MarketUptake
Termin składania wniosków: 5.06.2014.
PPP EEB AND SPIRE TOPICS - H2020-EE-2015-1-PPP
Termin składania wniosków: 9.12.2014.
Konkurencyjna energia niskoemisyjna
H2020-LCE-2014-1
Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 1.04.2014, w drugim etapie: 23.09.2014.
H2020-LCE-2014-4
Termin składania wniosków: 1.04.2014.
H2020-LCE-2014-3
Termin składania wniosków: 7.05.2014.
H2020-LCE-2015-1
Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 3.09.2014, w drugim etapie: 3.03.2015.
H2020-LCE-2014-2
Termin składania wniosków: 10.09.2014.
Inteligentne miasta i społeczności
H2020-SCC-2014
Termin składania wniosków: 7.05.2014.
DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587810-erc_c(2013)_8632_en.pdf
Starting Grants ERC-2014-StG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 2-7 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek. Projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Maksymalny
poziom dofinansowania – 1,5-2 mln euro na okres 5 lat.
Termin składania wniosków: 25.03.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-stg.html
Consolidator Grants ERC-2014-CoG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek. Projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem. Maksymalny poziom dofinansowania – 2-2,75 mln euro na okres 5 lat.
Termin składania wniosków: 20.05.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-cog.html#tab2
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Proof of Concept ERC-2014-PoC
Celem projektów jest sprawdzenie możliwości zastosowania wyników innowacyjnych projektów realizowanych w ramach konkursów Europejskiej Rady Badań (ERC). Konkurs dla osób realizujących granty ERC lub osób, które zakończyły realizację grantów ERC nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu PoC. Dofinansowanie projektu wynosi 150 tys. euro na okres
do 18 miesięcy.
Termin składania wniosków: 1.04.2014, 1.10.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-poc.html
Przyszłe i powstające technologie
Celem konkursów będzie wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana będzie współpraca między dyscyplinami naukowymi w odniesieniu do
radykalnie nowych pomysłów obarczonych wysokim stopniem ryzyka, w celu przyspieszenia opracowania najbardziej obiecujących nowych obszarów nauki i technologii oraz ustrukturyzowania społeczności naukowych na szczeblu Unii.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587754-02._fet_wp2014-2015_en.pdf
Działania Marie Skłodowskiej Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych, a także atrakcyjne możliwości rozwoju
kariery i wymiany wiedzy poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców, w celu jak najlepszego
przygotowania ich do podjęcia obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587755-03._msca_calls_wp2014-2015_en.pdf
Innovative Training Networks—H2020-MSCA-ITN-2014
Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego lub programu studiów doktorskich
służącego poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych
w ramach istniejących międzynarodowych, doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Termin składania wniosków: 9.04.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2014.html
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2014
Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę
pracowników pomiędzy przedstawicielami tych sektorów.
Termin składania wniosków: 24.04.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2014.html
Infrastruktura badawcza
Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na rok 2020 i kolejne lata, wspieranie jej potencjału w zakresie innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii
i współpracy międzynarodowej.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587756-04._european_research_infra_wp_20142015_en.pdf
WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych
Celem konkursów będzie zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznej. Nacisk zostanie położony na
interakcje i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587757-05._leit-5_intro_wp_2014-2015_en.pdf
EURATOM
Konkursy w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów jądrowych, zarządzania odpadami promieniotwórczymi, ochrony przed
promieniowaniem, przekrojowych aspektów rozszczepienia jądrowego, rozwoju kompetencji jądrowych na szczeblu Unii oraz
aspektów społeczno-gospodarczych.
Termin składania wniosków: 17.09.2014.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-prize-innovation-soft-2014/1590102-h2020-wp1415euratom_en.pdf
WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI EIT
Konkurs na nowe Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) m.in.
w obszarze „Surowce – zrównoważone poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie
(Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution).
Termin składania wniosków: 10.09.2014.
http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/2014_KIC_Call/EIT_2014_Call_for_KIC_proposals.pdf
http://eit.europa.eu/
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
Celem Funduszu jest promocja regionalnego współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez
wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz inicjatyw związanych z wymianą młodzieży
i współpracą transgraniczną.
Granty standardowe
termin składania wniosków: 15.03.2014,
granty strategiczne
termin składania wniosków: 15.04.2014.
małe granty
termin składania wniosków: 1.06.2014.
http://visegradfund.org/
Zmiany zasad w programach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWOTECHNICZNYCH - COST
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera koordynację badań finansowanych
z funduszy narodowych, między innymi w obszarze fizyki, chemii, technologii materiałowych, nanotechnologii, środowiska
i nauk inżynierskich.
Termin składania wniosków: 28.03.2014.
http://www.cost.eu/
CONNECTING EUROPE FACILITY – CEF – ŁĄCZĄC EUROPĘ
W pierwszym półroczu 2014 r. Komisja Europejska opublikuje zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji
ze środków alokowanych w ramach nowego instrumentu, tj. "Łącząc Europę" (z ang. Connecting Europe Facility - CEF). Wnioski
będzie można składać przez 3 miesiące. W zaproszeniu zostaną przedstawione kryteria oceny projektów, ostateczny termin
na złożenie wniosków oraz sposób ich składania wraz z adresem. Kwota dostępna w 2014 roku to 366 mln euro.
Dofinansowane mogą zostać zarówno prace studyjne, jak i prace budowlane. Wsparcie z CEF mogą uzyskać tylko te projekty,
które posiadają status projektu wspólnego zainteresowania (z ang. List od projects of common interest – PCI). Priorytetem na
lata 2014-2015 będzie usuwanie energetycznej izolacji, wyeliminowanie tzw. „wąskich gardeł” oraz ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii. Takie projekty będą premiowane przez Komisję Europejską.
Nowy instrument „Łącząc Europę” dla energii zastąpi program TEN-E (budżet tego programu to 155 mln euro w latach 20072013).
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/instrument-laczac-europe-dla-energii-pierwszy-nabor-juz-wkrotce-872

INICJATYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
Przyjęto plan działania Inicjatywy Środkowoeuropejskiej na lata 2014-2016. Wśród priorytetowych
obszarów działania Inicjatywy wymieniono między innymi zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, rolnictwem, środowiskiem, klimatem.
Plan of Action 2014-2016_FINAL.pdf (1.1 MB)
http://www.cei.int/
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Konkursy krajowe
FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
SKILLS – INTER
Celem programu jest rozwój umiejętności młodych uczonych z zakresu popularyzowania nauki. W programie mogą brać udział
doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce; doktorzy będący pracownikami naukowymi, zamieszkali
w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP – do 6 lat po doktoracie;
absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, zamierzający realizować projekt w jednostce
naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP. Program realizowany jest w formie szkoleń oraz konkursu na zaprezentowanie projektu naukowego o charakterze interdyscyplinarnym w najbardziej przystępny i zrozumiały sposób.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.03.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/konkurs-popularyzatorski-inter/
SKILLS-MENTORING
Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania kontaktów
i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi – z Polski lub z zagranicy – o uznanym dorobku naukowym. Program
wspiera pracę w parach mentor-mentorowany tzw. one-to-one mentoring.
Termin składania wniosków: 31.03.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp/
SKILLS-IMPULS
Celem programu jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników
prac badawczo-rozwojowych. Program adresowany jest do pracowników naukowych, zamieszkałych w Polsce i zatrudnionych
na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP; doktorantów z polskich jednostek naukowych,
którzy mieszkają w Polsce; absolwentów studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora zamierzających
realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP. W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest odbycie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości,
transferu technologii lub negocjacji, organizowanego w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Termin składania wniosków: 7.04.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-konkurs-impuls/
IDEE DLA POLSKI
Program dla laureatów European Research Council (ERC) Starting Grants, którzy zamierzają realizować projekt badawczy finansowany z grantu ERC w polskim ośrodku naukowym. Czas otrzymywania stypendium FNP i jego wysokość zależą od: specyfiki
projektu badawczego, dotychczasowych osiągnięć naukowych młodego uczonego, a także od okresu, na jaki planuje on pobyt
w polskiej jednostce naukowej.
Nabór w trybie ciągłym.
SKILLS – SZKOLENIA
Podstawowymi celami programu są: zwiększenie skuteczności naukowców w zakresie zarządzania projektami badawczymi
i zespołami naukowymi, a także promocji nauki; integracja; wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między uczestnikami projektu. Program skierowany jest do pracowników naukowych zamieszkałych w Polsce, zatrudnionych na umowę o pracę
w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP oraz doktorantów z polskich jednostek naukowych, zamieszkałych
w Polsce.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-szkolenia/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
STYPENDIA DLA WYBINYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW
Minister przyznaje corocznie, na podstawie zgłoszonych wniosków, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców,
którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe
może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady
wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.
Termin składania wniosków: 31.03.2014.
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/stypendia-naukowe-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-wnioski-wroku-2014-ix-edycja-konkursu.html

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
NAGRODY MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ORAZ NAUKOWO-TECHNICZNE
Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących
kategoriach: badań podstawowych; badań na rzecz rozwoju społeczeństwa; badań na rzecz rozwoju gospodarki. Kandydatów
do nagrody mogą zgłaszać: rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe; organizacje
pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki; Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk; kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym
pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.
Termin składania wniosków: 31.03.2014.
http://www.nauka.gov.pl/newsy-bez-kategorii/nagrody-ministra-nauki.html
NAGRODY MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA ZA OSIĄGNIĘCIA W OPIECE NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ
Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia, które doprowadziły do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych
prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia. Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali
wspomniane wyżej osiągnięcia.
Termin składania wniosków: 31.03.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-o-nagrody-ministra-szkolnictwa-wyzszego-zawybitne-osiagniecia-naukowe-oraz-za-osiagniecia-w-opiece-naukowej-i-dydaktycznej.html
IUVENTUS PLUS
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty planowane do realizacji przez młodych naukowców, tj. osoby prowadzące działalność naukową, które do dnia złożenia wniosku nie ukończyły 35 roku życia, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub
przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych
ogłoszonego w 2013 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie § 14 ust. 2.
Termin składania wniosków: 31.03.2014.

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/11e48837e1e26341c31c4f2f041d2f76.pdf
http://www.nauka.gov.pl/iuventus-plus/ogloszenie-iv-konkursu-w-ramach-programu-iuventus-plus.html
POLSKO-FRANCUSKI KONKURS NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NAUKOWCÓW POLONIUM 2015-16
Program obejmuje projekty badawcze uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on
wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. W Polsce
projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na
realizację tych projektów. Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Projekt badawczy może być
przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniejszego konkursu Strony
uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego
– Programu Współpracy): energia, zrównoważony rozwój, biotechnologia, nanotechnologia i inne.
Termin składania wniosków: 30.05.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-wnioskow-w-polsko-francuskim-konkursie-na-wymiane-osobowa-naukowcowpolonium-2015-16.html
DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/nauka/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-finansowanie-w-2014-roku-inwestycji-w-zakresieduzej-infrastruktury-badawczej-i-inwestycji-budowlanych-sluzacych-potrzebom-badan-naukowych-lub-pracomrozwojowym.html
INWESTYCJE BUDOWLANE
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/nauka/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-finansowanie-w-2014-roku-inwestycji-w-zakresieduzej-infrastruktury-badawczej-i-inwestycji-budowlanych-sluzacych-potrzebom-badan-naukowych-lub-pracomrozwojowym.html
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NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
SYMFONIA 2
Międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą
jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-16-12-2013
Termin składania wniosków: 17.03.2014.
ETIUDA 2
Konkurs na stypendia doktorskie.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda-16-12-2013
Termin składania wniosków: 17.03.2014.
FUGA 3
Konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-16-12-2013
Termin składania wniosków: 17.03.2014.
TANGO 1
Wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBiR. Konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej
wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango-16-12-2013
Termin składania wniosków: 17.03.2014.
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 17.06.2014.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 17.06.2014.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 17.06.2014.
SONATA BIS
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające
stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Termin składania wniosków: 16.09.2014.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 16.09.2014.
MAESTRO
Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich
badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Termin składania wniosków: 16.09.2014.

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
GO_GLOBAL.PL
Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.
Nabór w ramach trzeciego konkursu jest ciągły i odbywać się będzie w trzech turach, których zakończenie przypada na:
31.03.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/art,1602,pierwszy-konkurs-w-ramach-go_global-pl.html
INNOWACJE SPOŁECZNE
Program wspiera sektor nauki, otoczenia gospodarczego oraz organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. Program jest skierowany do
jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.
Termin składania wniosków: 26.03.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/aktualnosci/art,2462,drugi-konkurs-w-ramach-programuinnowacje-spoleczne.html
INICJATYWA CORNET
Inicjatywa CORNET jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań konkretnych branż
przemysłowych. Badania branżowe są przeprowadzane na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności MSP.
Ich inicjatorami są zrzeszenia firm a wykonawcami wyspecjalizowane jednostki naukowe, działające na rzecz konkretnego
sektora przemysłowego.
Termin składania wniosków międzynarodowych: 28.03.2014.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 28.03.2014.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 11.04.2014.
http://www.cornet-era.net/
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,2421,17-konkurs-wramach-inicjatywy-cornet.html
MARTEC II
Konkurs koncentruje się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II. Zakres konkursu obejmuje m.in. następujące obszary badawcze: Offshore industry/offshore technology, Offshore structures for renewable energy, Environmental impact.
Termin składania wniosków międzynarodowych: 30.04.2014.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kw. 2014.
http://www.martec-era.net/opencall
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/martec-ii/aktualnosci/art,2464,martec-ii-otwarcie-naboruwnioskow-w-konkursie-miedzynarodowym.html
ERA-NET SOLAR
Konkurs dotyczy wykorzystania ogniw fotowoltaicznych oraz systemu koncentratorów energii słonecznej do wytwarzania
energii elektrycznej. Obszar tematyczny konkursu obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego.
Termin składania międzynarodowych wniosków wstępnych: 30.04.2014.
Termin składania międzynarodowych wniosków pełnych: 2.10.2014.
Wnioskodawcy zostaną poproszeni o złożenie wniosków krajowych po ogłoszeniu ostatecznej listy rankingowej projektów
rekomendowanych do finansowania – prawdopodobnie w grudniu 2014 roku.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/solar/aktualnosci/art,2526,otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnychpre-proposals-w-era-net-solar.html
http://www.solar-era.net/joint-calls/
ERA-NET BIOENERGY
Zakres konkursu obejmuje m.in.:

Enhancing the ability to use residues, side streams and wastes in biorefinery systems, particularly for energy. The estimated
energy output should be calculated and clearly shown in the proposal;
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Upgrading of residues and co-products from current biorefinery systems to improve the overall economics of biofuel/
bioenergy production;

Complete assessment of biorefinery concepts which combine different conversions processes (e.g. biological and chemical);

Improving robustness of microbial communities in order to allow for more flexibility regarding raw materials or pre-treatment;

Enhanced microbial strain development to meet the needs of an integrated biorefinery;

Algae biorefineries: production of carbohydrates and lipids as well as valuable substances such as vitamins, PUFAs (e.g. DHA,
EPA) or carotenoids, in combination with the use as a renewable energy source; specific focal areas in this area are: decrease
production costs - especially high energy costs for harvesting and downstream processes - optimise the individual processes
along the whole value chain, link process steps in optimal way, Identify optimal growth conditions for different algae species
(only in combination with products (i.e. not purely development of reactors or fundamental research), develop intelligent
nutrient cycles and sustainable water and light management systems (only in combination with products (i.e. not purely development of reactors or fundamental research).
Termin składania międzynarodowych wniosków wstępnych: 28.04.2014, godz. 13:00 CET.
www.eranetbioenergy.net
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,2590,otwarcie-naboruwnioskow-w-8-konkursie-w-ramach-programu-era-net-bioenergy.html
EUREKA
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Rezultaty projektu mają szansę zaistnieć na rynku międzynarodowym, projekt jest realizowany
przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych państw członkowskich EUREKI.
Termin składania wniosków: 15.05.2014, 15.10.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabory-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w-2014-roku.html
PATENT PLUS
Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
Termin składania wniosków planowany jest na maj – czerwiec 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iii-konkurs/
KONKURS 1.3.1. POIG
Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie
w praktyce na potrzeby branży / gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym. Projekty rozwojowe rozumiane są jako projekty mające na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego podstawę do zastosowania w praktyce.
W ostatnim konkursie w ramach Działania 1.3, Poddziałanie 1.3.1 dofinansowanie udzielane było na realizację projektów
z przeznaczeniem na badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Wsparcie na ten cel było udzielane pod warunkiem zobowiązania się Konsorcjanta biznesowego do wdrożenia wyników projektu do działalności gospodarczej. Zasady nowego
konkursu nie są jeszcze znane.
Termin składnia wniosków przewidywany jest na maj-lipiec 2014.
DEMONSTRATOR +
Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania
w skali demonstracyjnej. Głównymi adresatami wsparcia są przedsiębiorcy, konsorcja naukowe oraz organizacje badawcze.
Cele szczegółowe: pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową; zwiększenie
efektywności wykorzystania w gospodarce wyników badań naukowych lub prac rozwojowych sfinansowanych ze środków
publicznych; pobudzenie trwałej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami ukierunkowanej na wykorzystanie wyników badań w gospodarce.
Planowany termin naboru wniosków: maj-lipiec 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skalidemonstracyjnej/
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Dofinansowanie przeznaczone na przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie powstałych
w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych w poniższych obszarach: środowiskowe aspekty pozyskiwania
gazu niekonwencjonalnego; efektywność energetyczna i magazynowanie energii; ochrona i racjonalizacja wykorzystania
wód; pozyskiwanie energii z czystych źródeł; nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów
oraz recyklingu odpadów.
Do składania wniosków o dofinansowanie fazy B+R w najbliższej rundzie aplikacyjnej zaproszeni są Wnioskodawcy, którzy
uzyskali pozytywną ocenę wniosków wstępnych na etapie selekcji zgodnie z informacją wskazaną na stronie internetowej:
http://program-gekon.pl/listy-rankingowe/, oraz Wnioskodawcy, których wnioski wstępne zostały skierowane do składania
wniosków o dofinansowanie fazy B+R na skutego pozytywnego rozpatrzenia protestów od wyników selekcji, zgodnie
z informacją na stronie: http://program-gekon.pl/listy-rankingowe/.
Termin składania wniosków: 19.03.2014.
Kolejny termin składania wniosków (dla wszystkich chętnych) planowany jest na czerwiec - lipiec 2014.
http://program-gekon.pl/
FUNDUSZE NORWESKIE
PL04 OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Do dofinansowania kwalifikują się projekty w ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”, polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem
innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla). Nie przewiduje się dofinansowania projektów polegających na budowie nowych źródeł ciepła lub budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych
bądź awaryjnych, a także projektów polegających na zastosowaniu współspalania węgla z biomasą. Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO 2).
Konkurs dla przedsiębiorstw.
Termin składania wniosków: 7.04.2014. godz. 15.00.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/nabory/art,5,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-funduszy-norweskichdla-programu-operacyjnego-pl04.html
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE NISKOEMISYJNEJ I ZASOBOOSZCZĘDNEJ GOSPODARKI
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez dofinansowanie
audytów energetycznych/elektroenergetycznych oraz pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych opisanych w programie
priorytetowym.
Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa
Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy, u którego minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej
(suma energii elektrycznej i cieplnej) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu wynosiła 20 000
MWh/rok. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie – decyduje data protokołu odbioru audytu.
Intensywność dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, ale zgodnie z regulacjami dotyczącymi
pomocy publicznej. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji.
Termin składania wniosków: 24.03.2014.
Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej
W ramach działania wspierane będą m.in. przedsięwzięcia zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu
poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.
Intensywność dofinansowania: do 75% kosztów kwalifikowanych, ale zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
Wsparcie udzielane będzie w formie pożyczki.
Termin składania wniosków: 24.03.2014.
Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących
instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym

Str. 16
N E W S L E T T E R C E NE R G

ROK 2014

poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
Intensywność dofinansowania: do 75% kosztów kwalifikowanych, ale zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
Wsparcie udzielane będzie w formie pożyczki.
Termin składania wniosków: 24.03.2014.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/niskoemisyjna-gospodarka/konkurs1/
Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014:
przewodnik_po_programach_priorytetowych_2014.pdf
INNE
KONKURS NA PRACĘ DOKTORSKĄ DOTYCZĄCĄ ENERGETYKI
Autorzy prac doktorskich dotyczących energetyki mogą wziąć udział w konkursie im. Marii Skłodowskiej-Curie, organizowanym przez ambasadę francuską w Polsce i Instytut Francuski w Polsce. Nagroda zostanie przyznana za pracę doktorską
obronioną w roku 2012 lub 2013. Praca ta powinna mieć zastosowanie w energetyce. Może ona dotyczyć np. kopalin,
energii jądrowej czy odnawialnej, zagadnień związanych z biomasą, efektywnością energetyczną czy energią konwencjonalną. W konkursie zostaną przyznane dwie nagrody, których łączna wartość wynosi 3,5 tys. euro. Zdobywcy obu nagród
mogą liczyć na sfinansowanie pobytu naukowego we Francji.
Termin skalania zgłoszeń: 2.05.2014.
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2014/02/17/marie-sklodowska-curie-thesis-award-in-the-field-of-energy/
FUNDUSZE NORWESKIE
INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII
Beneficjentami programu będą polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami
z Polski lub Norwegii realizować będą projekty, których wdrożenie przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie wpływu
przedsiębiorstw na środowisko. Partnerami w projektach mogą być małe i duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze
oraz klastry, zarówno z Polski, jak i z Norwegii.
Termin składania wniosków: 28.05.2014.
http://www.eog.gov.pl/Nabory_wnioskow/Ogloszenia_o_konkursach/Strony/Cykl_semiariow_informacyjnych_Innowacji_
w_zakresie_zielonych_technologii.aspx.
PROGRAMY REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO
Mechanizm Seed Money Facility
Dofinansowanie projektów powiązanych z projektami flagowymi Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
(SUERMB). SUE RMB to pierwsza strategia makroregionalna UE oparty na czterech filarach tematycznych: ochronie środowiska, dobrobycie, dostępności i atrakcyjności oraz bezpieczeństwie. Implementację Strategii oparto na Planie Działania,
zawierającym 15 obszarów priorytetowych i około 100 projektów flagowych. Projekty, które zostały już złożone, zostaną
rozpatrzone ponownie. W pewnych obszarach tematycznych wprowadzone zostaną limity.
http://seed.eusbsr.eu/
Seed Funding Instytutu Szwedzkiego
Instytut Szwedzki oferuje dofinansowanie typu Seed Funding służące nawiązywaniu nowej lub rozwojowi istniejącej współpracy pomiędzy instytucjami szwedzkimi i partnerami z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi, a w niektórych przypadkach także z Mołdawii i Gruzji. Projekty muszą stworzyć warunki dla trwałej współpracy w regionie Morza
Bałtyckiego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 100 000 do 440 000 koron szwedzkich na
maksymalnie roczne projekty. Partnerami wiodącymi projektów muszą być instytucje szwedzkie. Nabór wniosków do
Seed Funding zostanie otwarty w kwietniu 2014 r. Projekty muszą odpowiadać na wyzwania jednego z następujących dokumentów strategicznych: Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Partnerstwo Wschodnie UE lub Plan HELCOM.
https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/baltic-region-seed-funding-grants/
Instrument Wsparcia Rady Państw Morza Bałtyckiego
Głównym celem instrumentu wsparcia RPMB jest współfinansowanie przygotowania i wdrażania projektów współpracy
makroregionalnej w regionie Morza Bałtyckiego. Projekty mają zmierzać do powstania trwałych struktur współpracy partnerskiej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 000 euro. Projekty powinny dotyczyć m.in. środowiska: zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju i innowacji, energii: bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz wpływu energetyki na środowisko.
Termin składania wniosków: 1.04.2014.
http://www.cbss.org/project-support-facility/
UWAGA!!
W przeglądzie nie uwzględniono: programów wdrażanych przez PARP i MG, programów dla miast, gmin, programów wojewódzkich,
programów niewspółfinansowanych.
Informacje dotyczące planowanych terminów naborów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji wdrażających, spotkań informacyjnych,
informacji uzyskanych drogą mailową lub telefoniczną. Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między podanymi datami a rzeczywistymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów.
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Wydarzenia
2014.03.10 - 2014.03.11
Bruksela, Belgia
Europejska Konwencja Innowacji
2014
Konwencja będzie poświęcona „Unii
Innowacji” - inicjatywie przewodniej
Strategii Europa 2020. Wezmą w niej
udział ministrowie, europosłowie,
przedstawiciele biznesu oraz nauki.
Głównym celem tegorocznej konwencji
będzie budowa ekosystemu badań
i innowacji w Europie na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia.
http://ec.europa.eu/research/innovationunion/ic2014/index_en.cfm?pg=home
2014.03.10 - 2014.03.13
Barcelona, Hiszpania
EWEA 2014
Coroczna konferencja dotycząca energetyki wiatrowej w Europie.
http://www.ewea.org/annual2014/about/
2014.03.11 - 2014.03.13
Warszawa
Praktyczne aspekty efektywności
energetycznej zgodnie ze standardem ISO 50001
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat Systemu Zarządzania
Energią wg ISO 50001 oraz metodologii
wykonania audytu energetycznego
w zakładzie przemysłowym i korzyści
ekonomicznych z tym związanych.
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/ite
m/100-szkolenia
2014.03.12 - 2014.03.13
Sopot
V Konferencja "Atex- Energo Bezpieczeństwo i technologie
w Energetyce"
W programie znajduje się bezpieczeństwo przeciwwybuchowe oraz ważne
dla Energetyki tematy: Dyrektywa
SEVESO III, przyszłość gospodarki olejowej, ubezpieczenia obiektów energetyki i systematyka zarządzania bezpieczeństwem.
http://www.atexenergo.pl/
2014.03.12 - 2014.03.14
Sewilla, Hiszpania
European Hydrogen Energy Conference - EHEC 2014
Europejska konferencja
w zakresie
wodoru i ogniw paliwowych – najnow-

szych badań, produktów i projektów.
http://www.ehec.info/
2014.03.12
Warszawa
Marie Skłodowska-Curie RISE –
przygotowanie wniosku
Szkolenie adresowane do osób reprezentujących mazowieckie instytucje sektora akademickiego i pozaakademickiego, w tym MŚP, przygotowujących wnioski jako koordynatorzy
lub partnerzy w konkursie Marie
Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), otwartym
11.12.2013.
http://kpk.g ov .pl/?e vent=marie sklodowska-curie-riseprzygotowanie-wniosku
2014.03.13 - 2014.03.14
Czeladź
XI Konferencja NaukowoTechniczna Odbiorcy na Rynku
Energii
Tematyka konferencji: usługi systemowe świadczone przez odbiorców
przemysłowych, sposoby na efektywność, aktywne zarządzanie energią,
czyli poszukiwanie oszczędności,
a także inwestycje we własne źródła
i prosumenctwo.
http://www.energetyka.ebmp.p l/z ap ow ied z -k onf ere ncja o d b i o r c y - n a - r y n k u energii,6324,art.html
2014.03.14
Warszawa
Europejska Karta Naukowca
i Kodeks
Spotkanie poświęcone Europejskiej
Karcie Naukowca i Kodeksowi postępowania przy rekrutacji pracowników
naukowych (Karta i Kodeks). Dokument ten ustanawia zasady, które
regulują stosunki między naukowcami
a ich pracodawcami, sprzyjając tworzeniu odpowiedniego środowiska
pracy naukowców, wymianie wiedzy
oraz rozwojowi kariery pracowników
naukowych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
http://kpk.gov.pl/?event=europejskakarta-naukowca-i-kodeks-spotkanie
2014.03.14
Warszawa
EURAXESS Roadshow Warsza-

wa – Twoja kariera – Twój wybór
Wydarzenie ma na celu promowanie
idei rozwoju kariery naukowej w Europie, mobilności międzynarodowej naukowców oraz europejskiej sieci EURAXESS, która wspiera mobilność.
Przedstawione zostaną informacje dotyczące m.in. planowania kariery naukowej, przygotowania CV, prezentowania
wyników badań oraz komunikowania
ich społeczeństwu.
h ttp ://kp k .gov .p l/w p content/uploads/2014/02/EURAXESSWarszawa_program.pdf
2014.03.18 - 2014.03.20
Kielce
XII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej
„XII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej” odbędzie się podczas targów
ENEX 2014. Jednym z jej elementów
będzie organizacja spotkań biznesowych
umożliwiających nawiązanie kontaktów
pomiędzy oferentami usług/produktów
w zakresie EWE i OZE a potencjalnymi
klientami.
http://www.it.kielce.pl/onas/aktualnosci-scitt/item/401-partnersearch-forum-pod-nazwa-xiiswietokrzyska-gielda-kooperacyjnanowych-technologii-energiiodnawialnej.html
2014.03.18
Kielce
Praktyczne aspekty inwestycji
w zieloną energię – konferencja
Główna tematyka spotkania: praktyczne
aspekty realizacji inwestycji w OZE;
dobre praktyki w projektowaniu inwestycji związanych z budową małych
elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, farm fotowoltaicznych, biogazowni; zastosowanie systemów informacji przestrzennej dla branży OZE,
kluczowe etapy przygotowania inwestycji do realizacji na przykładzie konkretnych projektów, sposoby zwiększenia
przychodów z produkcji zielonej energii; najnowsze technologie wykorzystywane w energetyce odnawialnej; perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz aktualny przebieg
prac nad aktami prawnymi wpływającymi na dalszy rozwój OZE w Polsce.
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/konferencja praktyczne -aspekty -inwestycji-w-
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zielona-energie
2014.03.18 - 2014.03.20
Warszawa
Konferencji "Rynek gazu w Polsce"
Tematyka spotkania to najistotniejsze
informacje oraz analizy rozwoju rynku
i najbardziej efektywne możliwości
udziału w nim. Podczas spotkania przedstawiona zostanie aktualna sytuacja na
rynku, jego perspektywy, konkretne
informacje o zmianach, a także alternatywy dla gazu ziemnego (LNG) i nowe
uwarunkowaniach giełdy gazu.
http://movida.com.pl/stronag l ow n a / i t e m / 1 0 6 1 - r y n e k - g a z u - w polsce.html
2014.03.18 - 2014.03.20
Kielce
XVII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX
Podczas targów ENEX wystawcy mają
możliwość prezentacji maszyn oraz
urządzeń energetycznych
i elektroenergetycznych, najnowszych
technologii systemowych, armatury
sieciowej, kolektorów słonecznych,
pieców opalanych drewnem, promienników ciepła, kotłowni opalanych biomasą
oraz pojazdów na biopaliwo.
http://www.targikielce.pl/?k=enex&s=ind
ex
2014.03.18
Wrocław
EURAXESS ROADSHOW Wrocław
Wydarzenie ma na celu promowanie
idei mobilności międzynarodowej naukowców oraz działalności europejskiej
sieci EURAXESS, która wspiera tę mobilność. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. informacje dotyczące
korzystania z europejskiej bazy ofert
pracy badawczej, pisania CV naukowego, finansowania badań, Europejskiej
Karty Naukowca.
http://kpk.gov.pl/?event=euraxess roadshow-wroclaw
2014.03.19
Warszawa
Seminarium IEn
2014.03.19
Kielce
Szkolenie "Praktyczne aspekty
inwestycji w fotowoltaikę"
Główna tematyka spotkania: perspekty-

wy rozwoju energetyki słonecznej
w Polsce, proces realizacji inwestycji
- od wyboru lokalizacji pod inwestycję po pozwolenie na budowę, bariery prawno-administracyjne w procesie inwestycyjnym systemów fotowoltaicznych, wybór technologii, systemy
PV – symulacje ich pracy, monitoring
elektrowni fotowoltaicznych, finansowanie instalacji PV i programy wsparcia inwestycji.
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/szkolenie praktyczne-aspekty-inwestycji-wfotowoltaike
2014.03.19
Kielce
Polski Kongres Energii Odnawialnej - Energia Jutra
Celem kongresu jest przedstawienie
najnowszych prognoz oraz informacji
gospodarczych, a także regulacji
prawnych i praktycznych aspektów
związanych z
szeroko pojętym
inwestowaniem w odnawialne źródła
energii w Polsce, a przede wszystkim
integracja środowiska skupionego
wokół OZE.
http://www.energiajutra.eu/programkielce
2014.03.19
Kielce
Kongres Smart City
Cele Kongresu: szerzenie informacji
dotyczących najnowocześniejszych
technologii związanych ze „Smart
City”, promocja Partnerskiego Miasta,
kształtująca jego prospołeczny i ultranowoczesny wizerunek jako miasta
wydajnego i zrównoważonego
w dziedzinie energii, transportu, informacji i technologii komunikacyjnych oraz dbającego o środowisko
naturalne, popularyzacja idei „Smart
City” i jej znaczenia dla rozwoju miast.
http://www.smartpl.eu/pl
2014.03.19
Poznań
Strategia pozyskiwania funduszy
na badania naukowe
Szkolenie dla osób odpowiedzialnych
za rozwój wydziałów i instytutów
uczelni oraz innych instytucji naukowych. Podczas spotkania przedstawione zostaną następujące zagadnienia: definicja strategii, ocena potencjału badawczego jednostki, analiza
SWOT, wdrażanie strategii, opracowywanie planu działań, źródła finansowania badań.

http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenianaszeszkolenia.php
2014.03.20
Warszawa
Kogeneracja oraz trigeneracja
Spotkanie poświęcone kogeneracji oraz
trigeneracji – systemom, które zostały
wdrożone w wielu przedsięwzięciach.
Procesy te, pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej.
http://movida.com.pl/stronaglowna/item/1062-kogeneracja-itrigeneracja.html
2014.03.20 - 2014.03.21
Warszawa
„Energooszczędne biuro”: Zarządzanie energią w biurze
Celem szkolenia jest wskazanie możliwości zwiększenia efektywności energetycznej w biurze przez wypracowanie modelu
zarządzania energią.
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/item/
100-szkolenia
2014.03.21
Warszawa
II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
Tematyka forum będzie dotyczyć poprawy efektywności energetycznej w trzech
obszarach - budownictwie, energetyce
i transporcie.
http://www.cire.pl/item,88964,7.html
2014.03.25 - 2014.03.26
Bruksela, Belgia
3rd Annual InnoGrid2020+
Konferencja dotycząca badań i rozwoju
sieci energetycznych.
http://www.gridplus.eu/node/181
2014.03.25 - 2014.03.27
Poznań
Paliwa z odpadów
Konferencja wpisuje się w debatę dotyczącą pozyskiwania energii z odpadów
i winna stać się impulsem do poszukiwania racjonalnych rozwiązań służących
budowie efektywnego ekonomicznie i
ekologicznie systemu zagospodarowania
odpadów komunalnych.
http://www.abrys.pl/szkolenia -ikonferencje/wyszukiwarkakonferencji/pojedynczak
o
n
f
e
r
e
n
cja/cal/event/id/122/2014/03/25/?tx_cal_c
ontroller[preview]=1&cHash=95988cd81
e26365e570ff3147d6291bf

Wydarzenia
2014.03.25 - 2014.03.27
Dusseldorf, Niemcy
Energy Storage 2014
Konferencja dotycząca inteligentnych
sieci energetycznych oraz efektywnej
infrastruktury i technologii magazynowania energii. Podczas konferencji
przedstawione będą nowoczesne aplikacje i innowacyjne rozwiązanie w tych
obszarach.
http://www.energy-storageo
n
l
i
ne.com/cipp/md_energy/custom/pub/co
ntent,oid,792/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/
E
n
e
r
gy_Storage_D%C3%BCsseldorf.html
2014.03.25 - 2014.03.27
Warszawa
Energia z odpadów. Inwestycje,
paliwa, technologie
Seminarium realizowane w ścisłej
współpracy merytorycznej z Europejską
Konfederacją Wytwórców Energii
z Odpadów (Confederation of European
Waste-to-Energy Plants). Konfederacja
reprezentuje około 380 instalacji produkujących energię z odpadów w Europie,
czyli 88% całego europejskiego rynku.
W instalacjach tych poprzez produkcję
energii termicznie przekształca się rocznie 54 mln ton odpadów z gospodarstw
domowych i komunalnopodobnych,
pozostałych po działaniach zapobiegających ich powstawaniu, po wtórnym
wykorzystaniu i recyklingu.
http://cbepolska.pl/pl/ii-seminariumenergia-z-odpadow.html
2014.03.25 - 2014.04.11
Warszawa
Audytor efektywności energetycznej (szkolenie pięciodniowe - odbywające się w dwóch sesjach)
Szkolenie przygotowujące do wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu audytu efektywności energetycznej
(Dz. U. z 27.08.2012 poz. 962).
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/ite
m/100-szkolenia
2014.03.26 - 2014.03.27
Gdańsk
II Ogólnopolski Szczyt Energetyczny
Szczyt ma na celu zebranie przedstawi-

cieli sektora energetycznego, kluczowych instytucji finansowych oraz
polityków i ekonomistów celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej
na zdefiniowanie barier
(regulacyjnych, infrastrukturalnych,
systemowych), zagrożeń i szans dla
dalszego rozwoju polskiej gospodarki.
http://www.osegdansk.pl/

kowym i przynosić dochody? Na te
i inne pytania spróbują odpowiedzieć
eksperci zgormadzeni na VIII Konferencji "BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię", która od lat
jest platformą wymiany doświadczeń
i wiedzy skupiającą cały sektor biogazowy.
http:// www .pr og ress gr oup.pl/83 konferencje/292-8-edycja-biogaz.html

2014.03.26
Warszawa
Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III
okresie EU ETS – prezentacja
nowych formularzy i wytycznych
Szkolenie dotyczące raportowania
i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS. Prezentacja nowych formularzy i wytycznych.
h t t p : / / w w w . m a s t e r i
n
s
t
i
t
u
te.pl/program,145,Raportowanie%20i
%20weryfikacja%20emisji%20gaz%C3
%B3w%20cieplarnianych%20w%20III%
2
0
o
k
r
e
sie%20EU%20ETS%20%E2%80%93%2
0prezentacja%20nowych%20formular
zy%20i%20wytycznych

2014.03.28
Szczecin
VII Konferencja „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”
Zagadnienia eksploatacyjne i legislacyjne
związane z instalacjami OZE, nowoczesne rozwiązania w branży alternatywnych źródeł energii oraz doświadczenia
użytkowników i przedsiębiorców.
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/vii-konferencjaodnawialne-zrodla-energii-szansazrownowazonego-rozwoju-regionu

2014.03.27 - 2014.03.28
Łódź
Forum Biomasy powermeetings.eu. Produkcja, kontraktowanie, logistyka
Forum Biomasy PowerMeetings.eu
będzie szansą do nawiązania kontaktów z producentami, dostawcami
i firmami logistycznymi zarówno
z Polski jak i z zagranicy, umożliwiając
dostawcom biomasy jak również
dostawcom rozwiązań technologicznych zapoznanie się z oczekiwaniami
jej odbiorców i użytkowników przemysłowych.
http://www.powermeetings.pl/37home/news/3 -forum-biomasypowermeetings -eu-produkcjakontraktowanie-logistyka
2014.03.27
Warszawa
VIII edycja Konferencja BIOGAZ
- praktyczne aspekty inwestycji
w zieloną energię
Co dla inwestorów oznaczają zapisy
projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii? Czy biogazownie są
w stanie sprostać trudnościom ryn-

2014.03.28
Warszawa
Działania Marii Skłodowskiej –
Curie w Programie Horyzont
2020: Współpraca biznesu i nauki
Dzień informacyjny dotyczący działań
Marii Skłodowskiej—Curie. W ramach
projektów Marii Skłodowskiej-Curie
można prowadzić wspólne projekty
badawczo- innowacyjne z instytucjami
i przedsiębiorstwami z całego świata,
zatrudniać najlepszych specjalistów,
wysyłać własnych pracowników na
staże i wymieniać się wiedzą i dobrymi
praktykami.
http://kpk.gov.pl/?event=dzialania-mariisklodowsk iej -curie -w-programie horyzont-2020-wspolpraca-biznesu-inauki
2014.03.31 - 2014.04.02
Darmstadt, Niemcy
5th European Geothermal PhD
Day
Piąte europejskie dni poświęcone geotermii. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
h t t p : / / w w w . e g p d . t u d
a
r
m
stadt.de/egpd/egpd_2014/index.en.jsp
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2014.03.31
Radom
Polski Kongres Energii Odnawialnej - Energia Jutra
Celem kongresu jest przedstawienie
najnowszych prognoz oraz informacji
gospodarczych, a także regulacji prawnych i praktycznych aspektów związanych z szeroko pojętym inwestowaniem
w odnawialne źródła energii w Polsce,
a przede wszystkim integracja środowiska skupionego wokół OZE.
http://www.energiajutra.eu/kongres
2014.04.01
Warszawa
KOGENERACJA – nowe regulacje
i zasady wsparcia
Warsztaty organizowane są w nawiązaniu do nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
mających na celu przedłużenie na kolejne lata systemu wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach kogeneracyjnych.
http://www.powermeetings.eu/konferen
cje/en/kogeneracja-2014/zdzislaw-muras/
2014.04.01
Kopenhaga, Dania
European Biomass to Power
Konferencja dotycząca energetycznego
wykorzystania biomasy, w tym m.in.
technologii zgazowania, magazynowania
energii.
http://www.wplgroup.com/aci/conferenc
es/eu-ebp4.asp
2014.04.01
Londyn, Wielka Brytania
Energy Storage World Forum
Forum dotyczące magazynowania energii.
http://www.energystorageforum.com/
2014.04.02
Warszawa
„Energooszczędne biuro”: Energooszczędna eksploatacja budynku
biurowego
Celem szkolenia jest wskazanie możliwości zwiększenia efektywności energetycznej przez poprawę parametrów
technicznych i eksploatacyjnych użytkowanego budynku biurowego.
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/ite
m/100-szkolenia
2014.04.03
Warszawa
„Energooszczędne biuro”: Energooszczędne użytkowanie biura

Celem szkolenia jest wskazanie możliwości ograniczenia zużycia energii
poprzez zmiany zachowań pracowników biurowych.
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/it
em/100-szkolenia
2014.04.03
Warszawa
Transpozycja Dyrektywy IED –
wyzwania i problemy stojące
przed przemysłem
Od 1 stycznia 2016 r. dyrektywa IED
wprowadzi nowe, bardzo restrykcyjne standardy emisji oraz inne wymagania środowiskowe. Podczas spotkania omówione zostaną możliwości
modernizacyjne/inwestycyjne pozwalające na dostosowanie przedsiębiorstw do wymagań Dyrektywy IED.
http://powermeetings.eu/konferencje/
en/seminarium-IED-dyrektywa-oemisjach-przemyslowych/
2014.04.03 -2014.04.04
Wrocław
II Edycja Konferencji STERGAS
Konferencja STERGAS to unikalna
płaszczyzna prezentacji innowacyjnych osiągnięć naukowo-badawczych
i wdrożeniowych w gazownictwie.
Uczestnictwo w konferencji pozwala
poznać najnowsze techniki i światowe
technologie tej branży, a także nawiązać kontakt z najważniejszymi jej
przedstawicielami w Polsce.
http://www.konferencja-stergas.pl/
2014.04.07- 2014.04.09
Bełchatów
VIII Międzynarodowy Kongres
Górnictwa Węgla Brunatnego
Ósma edycja Kongresu przebiegać
będzie pod hasłem: „Węgiel brunatny
– szanse i zagrożenia”.
http://www.kwbbelchatow.pgegiek.pl/i
ndex.php/v iii -m ie dz ynar od owy kongres-gornictwa-wegla-brunatnego/
2014.04.07- 2014.04.11
Rabat, Maroko
EUROSUNMED International
School and Workshop
Międzynarodowe warsztaty w zakresie fotowoltaiki, skoncentrowanej
energii słonecznej, magazynowania
energii, integracji OZE z siecią energetyczną.
http://www.eurosunmed.eu/news/eur
osunmed-international-school-andworkshop-photovoltaicsconcentrated-solar-power-storageand

2014.04.07 - 2014.04.10
Cordoba, Argentyna
The International Conference on
Renewable Energies and Power
Quality (ICREPQ'14)
Konferencja dotycząca energetyki odnawialnej.
http://www.icrepq.com/
2014.04.08 - 2014.04.09
Kraków
OZE Day 2014
Projekt OZE Day - Dzień Odnawialnych
Źródeł Energii na Akademii Górniczo Hutniczej ma na celu zorganizowanie
festiwalu naukowego, który jest połączeniem targów wystawowych i konferencji
poświęconych odnawialnym źródłom
energii.
http://www.oze-day.agh.edu.pl/index.php
2014.04.09 - 2014.04.10
Lublin
Dni Narodowego Centrum Nauki
Jak wniosek do Narodowego Centrum
Nauki przygotować od strony formalnej,
jak rozliczać realizowane projekty - tego
dowiedzą się uczestnicy Dni Narodowego Centrum Nauki.
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn
2014.04.09 - 2014.04.11
Manchester, Wielka Brytania
Sustainable Nuclear Energy Conference 2014
Konferencja dotycząca energetyki jądrowej.
http://www.icheme.org/snec2014
2014.04.09 - 2014.04.10
A b er d een , W i el ka Bry ta n i a
Wind Farm Development: European Offshore 2014
Konferencja dotycząca morskiej energetyki wiatrowej.
http://www.wplgroup.com/aci/conference
s/eu-ewp4.asp
2014.04.09 - 2014.04.10
Cherbourg, Francja
Thetis MRE
Wystawa dotycząca energetyki morskiej.
http://www.thetis-emr.com/
2014.04.09
Bruksela, Belgia
Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Badań Energetycznych
Doroczny Kongres Europejskiego Stowa-

Wydarzenia
rzyszenia Badań Energetycznych.
Podczas kongresu podsumowana
zostanie działalność prowadzona w
ramach Wspólnych Programów,
przedstawione zostaną modele finansowania wspierające współpracę
międzynarodową, a także zintegrowana Mapa Drogowej SET-Planu.
h t t p : / / w w w . e e r a set.eu/index.php?index=147
2014.04.10 - 2014.04.11
Warszawa
Energetyka +
Polska energetyka zmienia się pod
względem prawnym, produktowym,
sprzedażowym, technologicznym,
marketingowym. Konkurencja, walka
o klienta, relacje z nim – to rzeczywistość każdego dostawcy. Przed
nami wiele zmian, o których już
wiemy, ale też i takich, których nie
potrafimy jeszcze przewidzieć. To
dobry czas, by zająć pozycję tego,
który wyznacza trendy!
http://www.trioconferences.pl/wydar
zenie/energetyka-plus
2014.04.10 - 2014.04.11
Łódź
I Konferencja "Kogeneracja technologie, realizacja inwestycji, finansowanie"
Celem Konferencji jest przekazanie
praktycznej wiedzy dotyczącej przyszłości kogeneracji, korzyści prawnych, finansowych i środowiskowych; kogeneracji rozproszonej,
korzyści eksploatacyjnych – dane
techniczne, przykłady instalacji kogeneracyjnych – doświadczenia praktyczne; rozwiązań w dziedzinie kogeneracji – wybór technologii oraz
finansowych opcji realizacji projektu;
możliwości zastosowania trigeneracji.
h t t p : / / n o w a energia.com.pl/2013/12/05/i konferencja-kogeneracjatechnologie-realizacja-inwestycjifinansowanie/
2014.04.14
Warszawa
Międzynarodowe Forum Energetyki Jądrowej. ATOM A
SPRAWA POLSKA CZYLI
CZAS NA KONKRETY
W dniu 28 stycznia 2014 roku rząd
przyjął Program Polskiej Energetyki
Jądrowej (PPEJ). Międzynarodowe

Forum Energetyki Jądrowej ma na
celu przyczynienie się do polepszenia
stanu wiedzy branży i wszystkich
zainteresowanych procesem realizacji
Programu Polskiej Energetyki Jądrowej przyjętego przez rząd 28 stycznia
2014 roku, wpłynięcie na dalszą poprawę klimatu społecznego wokół
energetyki jądrowej w Polsce oraz
pozwoli na lepsze zrozumienie polskich priorytetów rozwoju energetycznego wśród bliższych i dalszych
sąsiadów Polski.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/ii-miedzynarodowe-forumenergetyki-jadrowej/pl/zaproszenie
2014.04.15 - 2014.04.16
Warszawa
XIX Konferencja Energetyczna
EuroPOWER
Konferencja EuroPOWER to wydarzenie, które od kilkunastu lat skupia
w jednym miejscu prezesów, członków zarządów, dyrektorów koncernów oraz grup energetycznopaliwowych, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych
oraz firm świadczących usługi dla
podmiotów branży energetycznej.
Tegoroczne spotkanie przygotowane
jest w koncepcji: Energetyka – Innowacje – Technologia.
http://konferencjaeuropower.pl/
2014.04.23
Warszawa
Seminarium IEn
2014.04.23
Zakopane
XXI Sympozjum Naukowo
Techniczne Wiosenne Spotkanie
Ciepłowników
Debata ciepłownicza 2016 r. – nowe
reguły gry. Jakie oczekiwania ma polskie ciepłownictwo? Na co może
liczyć? Panele tematyczne: kogeneracja – czy wciąż ma sens, przesył energii cieplnej – bezpiecznie i ekonomicznie, budować nowe, modernizować istniejące…, nowoczesne technologie w ciepłownictwie, ochrona
środowiska w ciepłownictwie, finanse, inwestycje, efektywność…
http://www.cire.pl/item,88921,7.html
2014.04.23- 2014.04.25
Rawa Mazowiecka
IV Kongres Polskiego Przemysłu
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Gazowniczego
Kongres otworzy Sesja inauguracyjna
pt. "Bilans 10-lecia obecności Polski w
UE – korzyści i wyzwania dla rynku
energii”. W drugim dniu Kongresu
przewidziano sesje, których zakres
merytoryczny obejmie m.in. założenia
dot. Nowej Polityki Energetycznej oraz
uwarunkowania regulacyjne i branżowe
determinujące rozwój rynku gazu ziemnego. Trzecia sesja będzie miała charakter podsumowujący Kongres i zakończy się przyjęciem Uchwały IV KPPG.
http://www.cire.pl/item,88211,7.html
2014.04.28
Stornoway, Wielka Brytania
EIMR International Conference
Międzynarodowe forum naukowców
i specjalistów służące przedstawieniu
najnowszych wyników badań na temat
energetyki fal i pływów morskich oraz
wpływu urządzeń wykorzystywanych
do produkcji energii z tego odnawialnego źródła na ekosystem.
http://www.eimr.org/web/
2014.04.29
Warszawa
VIII Konferencja ETW 2014
„Energetyka we wsiach i rolnictwie”
Konferencja dotyczyła gospodarki energetycznej na obszarach i w gminach
wiejskich skierowana do władz terenowych, państwowych i samorządowych.
Cel ogólny – wywołanie zainteresowania rozwojem użytkowania energii, w
szczególności energii elektrycznej na
wsi i w rolnictwie.
http://www.zutnot.com.pl/energetykana-terenach-wiejskich-etw-2014.html

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.
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Zespół CENERG:
dr inż. Andrzej Sławiński, kierownik,
mgr Maria Kaska,
inż. Katarzyna Łabinowicz,
dr inż. Aneta Świercz,
dr inż. Zygmunt Parczewski

Głównym celem działania CENERG jest koordynacja i integracja badań
energetycznych w Instytucie Energetyki, w Polsce i w Europie Środkowej
oraz wsparcie rozwoju nowych technologii energetycznych.
CENERG prowadzi działania wspierające rozwój w IEn badań
nad nowymi technologiami energetycznymi odpowiadającymi polskim
i europejskim strategiom w tej dziedzinie, rozpoznaje nowe kierunki badań oraz możliwości aplikacji w polskich i europejskich programach finansowania prac badawczych i rozwojowych. CENERG uczestniczy w działaniach promujących badania prowadzone w IEn, wspiera współpracę IEn
z ośrodkami badawczymi w Polsce i w Europie, uczestniczy w tworzeniu
platformy wymiany informacji naukowej w IEn i organizuje cykliczne seminaria naukowe, warsztaty i konferencje służące wymianie informacji na
temat działań badawczych prowadzonych w IEn i w Polsce.
CENERG oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego
w konkursach na krajowe i międzynarodowe projekty badawczowdrożeniowe i wspomagające we wszystkich obszarach tematycznych.
Oferta obejmuje:

pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymaganiami konkursu,

pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projektowego,

napisanie pełnego wniosku projektowego,

pomoc w zarządzaniu projektem w przypadku otrzymania dofinansowania.
CENERG organizuje szkolenia, warsztaty i seminaria dotyczące przygotowania, realizacji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczo-wdrożeniowymi, a także konkretnych zagadnień w zakresie
nowych technologii energetycznych.
CENERG oferuje możliwość umieszczania otrzymanych od użytkowników informacji na stronie internetowej:
http://www.cenerg.com.pl/.
CENERG oferuje także przygotowanie założeń do planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin.

www.cenerg.com.pl
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