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Ustawa o OZE przyjęta przez Sejm

Ważne tematy:
 Reaktor EWA 20 lat
temu przeszedł na emeryturę
 MNiSW: w funduszach
strukturalnych nacisk na
kształcenie naukowców
 Budżet nauki na rok
2015
 MNiSW: instytuty badawcze traktujemy na równi
z innymi jednostkami
 MNiSW: będzie łatwiej
ws. uznawania kwalifikacji zawodowych w UE

Sejm RP 20 lutego 2015 r.
uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE),
której celem jest rozwój wykorzystania OZE w Polsce.
Teraz dokument trafi do podpisu Prezydenta.
Najważniejszą zmianą w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów z zakresu
wspierania
OZE
jest wprowadzenie w miejsce systemu świadectw pochodzenia energii, systemu
aukcyjnego. Zgodnie z ustawą
rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje.
Ustawa zawiera również rozwiązania promujące rozwój
tzw. energetyki prosumneckiej, które polegają na zużywaniu wytwarzanej energii
elektrycznej z OZE na potrzeby własne i sprzedawaniu jej

nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z ustawą
posiadacze przydomowych mikroinstalacji o mocy do 10 kW
mają zagwarantowane odkupienie „zielonej” energii po cenie
gwarantowanej i wyższej niż
rynkowa.
Dzięki ustawie OZE możliwe
będzie również wdrożenie schematu zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej
z OZE ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej
opartej o lokalne zasoby OZE.
Priorytetowym celem ustawy
jest zapewnienie realizacji celów
w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii wynikających
z dokumentów rządowych przyjętych przez Radę Ministrów, tj.
Polityki energetycznej Polski do
2030 r. oraz Krajowego Planu

Działania w zakresie energii
ze źródeł odnawialnych
(KPD), jak również dalszej
koordynacji działań organów
administracji rządowej
w tym obszarze, co pozwoli
zapewnić spójność i skuteczność podejmowanych działań.
Kluczowe z punktu widzenia
MG pozostaje także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii a także wypełnienie zobowiązań wynikających
z zawartych umów międzynarodowych oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Polski.
Źródło: MG
http://www.mg.gov.pl/node/2
2986

Reaktor EWA 20 lat temu przeszedł na emeryturę
We wtorek, 24 lutego minęło 20
lat od wyłączenia z eksploatacji
pierwszego w Polsce reaktora jądrowego EWA (Eksperymentalny,
Wodny, Atomowy) w Świerku. To
na nim polscy naukowcy zdobywali
doświadczenie w budowie, ocenie
i bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowych, dzięki czemu działa
teraz reaktor MARIA. (…)
Budowa reaktora jądrowego EWA
była możliwa dzięki ustaleniom
Pierwszej Konferencji Genewskiej
(1955 rok) poświęconej pokojowemu zastosowaniu energii jądrowej.
Wtedy to ZSRR zaoferował krajom
sąsiednim sprzedaż swoich badawczych reaktorów. Taka umowa
została podpisana z Polską, Bułgarią,
Czechosłowacją, NRD, Rumunią
i Węgrami.
Na jej podstawie w 1956 roku
w Świerku rozpoczęto prace nad
budową pierwszego w historii reaktora jądrowego w Polsce. Radziecka konstrukcja zakładała uzyskanie
mocy cieplnej 2 MW. Przy pełnym
załadunku umieszczano tam blisko
800 prętów paliwowych, każdy
o wzbogaceniu 10% U-235.
W rdzeniu znajdowało się także 9
prętów regulacyjnych i awaryjnych,
a w jego otoczeniu znajdowało się

8 pionowych kanałów wykorzystywanych do produkcji izotopów promieniotwórczych. W osłonie reaktora
umieszczono 10 poziomych kanałów
służących do przeprowadzania badań
fizycznych.
W 1964 roku polscy inżynierowie
przebudowali reaktor EWA. Zastosowanie nowego paliwa o wzbogaceniu 36% w U-235 oraz dodanie reflektora berylowego zaowocowało
dwukrotnym podniesieniem mocy.
Następnie przeprowadzono szereg
doświadczeń, mających określić najlepsze warunki odbioru ciepła, dzięki
którym moc reaktora w roku 1967
podniesiono aż do 8 MW.
W kolejnych badaniach użyto specjalnie oprzyrządowanych zestawów
paliwowych do pomiaru temperatur
i przepływu chłodziwa w warunkach
maksymalnych dopuszczalnych mocy
i w sytuacjach awaryjnych.
W eksperymentach z nagłym
wyłączeniem jednej, dwóch lub
wszystkich trzech pomp
w obiegu chłodzenia udowodniono, że reaktor EWA może
bezpiecznie pracować z mocą
sześciokrotnie większą niż pierwotnie zakładano i uzyskać

czterokrotnie wyższy strumień neutronów.
Ostatecznie jego moc ustalono jednak
na poziomie 10 MW z zapasem 2 MW
jako margines bezpieczeństwa. Reaktor
EWA pracował nieprzerwanie po 3500
godzin rocznie do 24 lutego 1995 roku.
Wtedy to, ze względu na zużycie poszczególnych elementów i materiałów
podjęto decyzję o jego wyłączeniu. Proces likwidacji rozpoczęto w 1997 roku.
Do 2002 roku usunięto paliwo jądrowe
i substancje wysokoaktywne oraz zdemontowano konstrukcję. Dziś hala reaktora EWA znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych sąsiadującym z NCBJ.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/reaktor-ewa-20-lat-temuprzeszedl-na-emeryture
Źródło: PAP

Lepszy monitoring efektywności
energetycznej budynków
Źródło: Tapeciarnia.pl
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Dzięki opracowaniu nowych narzędzi i metodologii, projekt PERFORMER ma poprawić zarządzanie
energią w budynkach i zagwarantować ich efektywność energetyczną.
W ciągu ostatnich pięciu lat status
efektywności energetycznej budynków zmienił się z mile widzianego
dodatku na priorytet sektora. Niestety dobrze zdefiniowane cele nie
zawsze przekładają się na skuteczne działania. Luki między efektywnością prognozowaną a faktyczną
mogą być ogromne, skutkując słabym zwrotem z inwestycji. Celem
projektu PERFORMER jest rozwiązanie tego problemu za pomocą
holistycznej metodologii monitoringu energii.
(…) Jeżeli UE ma osiągnąć do roku
2020 swój cel poprawy efektywności energetycznej europejskich
budynków o 20%, wciąż potrzebne
są spore wysiłki na rzecz wspomagania przyjmowania się komponentów i produktów nowej generacji,
doskonalenia metod modelowania

i monitoringu, ustalenia wspólnych
norm europejskich i zmniejszania luki
efektywności.
Pracujące od 2013 r. konsorcjum
PERFORMER ma nadzieję wspomóc
UE w sprostaniu tym wyzwaniom,
zwłaszcza poprzez wyposażanie interesariuszy w nowe narzędzia i metodologie. Pośród nich można wymienić: komplet oprzyrządowania energetycznego w skrzynce – do monitorowania wydajności energetycznej;
środowisko symulacji energii oraz
oparty na chmurze obiekt do przechowywania danych i symulacji, który
ułatwia przeprowadzanie analiz porównawczych z rozwiązaniami lokalnymi.
Zestaw instrumentów przejdzie testy
na czterech stanowiskach demonstracyjnych we Francji, Hiszpanii, Polsce
i Zjednoczonym Królestwie. Zostały
wybrane ze względu na swój potencjał walidacji technologii PERFORMER, ale także z powodu lokalizacji
w krajach o zdecydowanie odmien-

nych warunkach klimatycznych.
W Cardiff partnerzy projektu będą
mierzyć lukę efektywności Saint Teilo’s
Church in the Wales Secondary School.
Opracują system wykrywania utajonego i nieprawidłowego zużycia energii
elektrycznej w Hotel de Las Letras
w Madrycie, postarają się osiągnąć
dalsze obniżenie zużycia energii w już
najlepszym w swojej klasie Baltic Plaza
Hotel w Kołobrzegu, a także przeprowadzą ewaluację zużycia energii elektrycznej w Woopa – bezemisyjnym
budynku z pozytywną energią według
projektu GDF Suez w Lyonie.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/lepszy-monitoring-efektywnoscienergetycznej-budynkow-1444
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/
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Przełączanie się na energooszczędne urządzenia
elektryczne
Uwzględnianie aspektów środowiskowych w produktach i urządzeniach
gospodarstwa domowego wymaga
strategicznego myślenia na każdym
etapie projektowania – jak usłyszeli
uczestnicy niedawno odbytego seminarium internetowego. Zorganizowan e p r z e z pa r tn e r ó w pro j e k tu G.EN.ESI – dofinansowanego ze
środków UE – poświęcone było prezentacji nowych sposobów wspierania
rozwoju komercyjnie interesujących
i opłacalnych produktów, których
oddziaływanie na środowisko będzie
istotnie zredukowane.
Taki jest właśnie ostateczny cel projektu G.EN.ESI. W jego ramach (…)
opracowana została platforma inżynierii oprogramowania do wspomagania
ekoprojektowania i zrównoważenia
produktów elektronicznych i mechatronicznych. Producenci mogą tam
znaleźć narzędzia pomocne w ocenie
rozwiązań technicznych na wczesnych
etapach projektowania i ich oddziaływania w całym cyklu życia produktu.
Energochłonność stała się dla producentów kluczowym kryterium. Sektor

gospodarstw domowych odpowiada
za około 20% globalnego zużycia
energii, a emitowane przez niego
gazy cieplarniane przewyższają poziom 35%. Urządzenia gospodarstwa domowego mają swój istotny
wkład w zużycie energii.
Z tego właśnie względu UE podjęła
niedawno działania zmierzające do
obniżenia zużycia energii przez
gospodarstwa domowe. Na początku tego roku uruchomione zostały
nowe inicjatywy na rzecz poprawy
efektywności energetycznej, które
wedle szacunków Komisji pozwolą
zaoszczędzić ilość energii równą tej,
jaką obecnie zużywa 11 mln gospodarstw domowych rocznie, a także
obniżyć rachunki za energię o 45
EUR na każe gospodarstwo domowe. Obejmują one etykiety energetyczne na urządzenia i produkty do
gotowania sprzedawane online
i wymóg automatycznego przechodzenia w stan czuwania podłączonych urządzeń i ekspresów do kawy.
Projekt G.EN.ESI odpowiada zatem
na realne potrzeby producentów.

Producenci urządzeń muszą uwzględniać
aspekty ekologiczne podczas projektowania nowych produktów przy zachowaniu
konkurencyjności cenowej. Partnerzy
projektu szacują, że decyzje powzięte na
wczesnym etapie projektowania – na
przykład w fazie koncepcyjnej – mają
wpływ na 70-80% całkowitego kosztu
produktu, a zatem nie ulega wątpliwości,
że decydującym jest, aby każda z nich była
podejmowana świadomie.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/przelaczanie-sie-naenergooszczedne-urzadzenia-elektryczne
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

Nowy ośrodek innowacji w energetyce
morskiej, Szkocja
Międzynarodowa konferencja nt. energii oceanicznej (ICOE – International
Conference on Ocean Energy), która
odbyła się pod koniec 2014 roku
w Halifax, Kanada, stworzyła partnerom dofinansowanego ze środków UE
projektu MERIKA okazję do zawiązania nowych partnerstw z badaczami
i instytucjami działającymi po drugiej
strony Atlantyku. Celem projektu
MERIKA, którym kieruje University of
the Highlands and the Islands (UHI) na
północy Szkocji, jest założenie ośrodka
badawczo-innowacyjnego w dziedzinie
energetyki morskiej w jednym z najodleglejszych regionów Europy.
W czasie konferencji, która poświęcona była wymianie wiedzy i informacji
na temat badań nad morską energią
odnawialną, partnerzy MERIKA ustalili,
że Instytut Energii Oceanów przy Uniwersytecie Acadia, College of the North
Atlantic i Nova Scotia Community College
mają komplementarne interesy. Zacieśnianie międzynarodowej współpracy
poprzez udział interesariuszy reprezentujących całe spektrum sektora
energetyki morskiej to nadrzędny cel
projektu, równolegle z budowaniem

zdolności badawczych i modernizacją infrastruktury Wydziału Nauki,
Zdrowia i Inżynierii UHI.
Projekt, którego zakończenie zaplanowano na lipiec 2017 r., koncentruje się na przekształceniu Wydziału Nauki, Zdrowia i Inżynierii
UHI w referencyjny dla całej Europy ośrodek badawczo-innowacyjny
w zakresie energetyki morskiej.
Umożliwi prowadzenie prac badawczych tam, gdzie kluczowych zasobów – wiatru i fal – jest pod dostatkiem. Oceany to ogromne i w dużej
mierze niewykorzystane źródło
energii w postaci fal powierzchniowych, pływów, gradientów zasolenia i prądów termicznych.
Partnerzy projektu, współpracując
z siedmioma europejskimi instytucjami naukowymi, zaczną czerpać
korzyści z ogromnego potencjału
energii wiatru i fal na północy Szkocji. Dzięki temu kraj osiągnie bezpieczeństwo energetyczne, rozwój
gospodarczy i zrównoważenie środowiskowe.
Podejście to stało się nadrzędną
strategią. Rząd szkocki przedstawił

Autor fotografii: Zbigniew Siraga

niedawno plany zaspokajania do 2020
roku 100% zapotrzebowania na energię
elektryczną ze źródeł odnawialnych.
Zważywszy na fakt, że znakomita większość odpowiednich zasobów na potrzeby technologii wykorzystujących fale
i pływy zlokalizowana jest u wybrzeży
szkockiego regionu Highlands and Isles,
projekt MERIKA ma odegrać kluczową
rolę w osiągnięciu tego celu.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
it e ms /n ow y - osr od ek - inn owa c ji - w energetyce-morskiej-szkocja
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

W NCBJ powstanie nowa linia produkcji radioizotopu dla
szpitali
W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) ma znacząco wzrosnąć ilość wytwarzanego technetu99m - radioizotopu stosowanego
w 80% wszystkich procedur medycyny
nuklearnej. Centrum chce uruchomić
nową linię produkcyjną.
Ośrodek Radioizotopów Polatom
(OR Polatom), będący częścią NCBJ
ogłosił przetarg na zaprojektowanie,
wykonanie, montaż oraz uruchomienie
nowej linii technologicznej do produkcji technetu-99. NCBJ oczekuje, że
kiedy linia ta ruszy, moce produkcyjne
generatorów technetu-99m w OR
Polatom NCBJ wzrosną pięciokrotnie
(do 500 sztuk tygodniowo) oraz, że
poprawi się jakość wytwarzania preparatu. (…)
Technet-99m stosowany jest składnikiem zestawów diagnostycznych stosowanych m.in. scyntygrafii mózgu,
nerek, serca, kości. A więc nowa linia
będzie w stanie zaopatrywać około
tysiąca szpitali na świecie.
„Nasze generatory służą do otrzymywania technetu-99m. Ten bardzo ważny dla medycyny preparat, wykorzystywany jest aż w 80% wszystkich
procedur medycyny nuklearnej. Dzięki

swoim właściwościom emisji promieniowania jonizującego i możliwości
łatwego połączenia z innymi cząstkami, które są jego nośnikami, możemy
zarówno lokalizować zmiany chorobowe w organizmie pacjenta, jak
i obserwować ich dynamikę” – tłumaczy prof. Renata Mikołajczak
z OR Polatom NCBJ. Wyjaśnia, że
izotop ten wstrzykiwany jest do
krwioobiegu pacjenta i musi być najwyższej jakości.
Technet-99m otrzymuje się wykorzystując badawcze reaktory jądrowe
(w przypadku NCBJ jest to reaktor
"Maria" w Świerku). W reaktorze
napromieniowywane są tarcze uranowe, które potem poddaje się obróbce. Dzięki temu powstaje molibden99, a z niego z kolei - technet-99m.
Materiał ten emituje promieniowania
gamma o energii 140 kiloelektronowoltów, a czas jego połowicznego
rozpadu wynosi około 6 godzin.
W komunikacie NCBJ wyjaśniono, że
obecnie na całym świecie produkcję
molibdenu-99 zdominowały cztery
firmy: z Kanady, USA, Belgii oraz
Afryki Południowej. Korzystają one
z kilku badawczych reaktorów jądro-

wych zlokalizowanych na całym
świecie, w tym w Polsce. Przerwa
w pracy jednego z nich może zdestabilizować światowe dostawy tego
izotopu powodując np. przestoje
w prowadzeniu terapii onkologicznej, w której czas odgrywa znaczącą
rolę. Takie przypadki miały miejsce
w ostatnich latach m.in. podczas
zatrzymania linii produkcyjnej
w Petten. Wtedy to podjęto decyzję
o uruchomieniu dodatkowego napromieniania tarcz uranowych
w reaktorze „Maria". W ciągu zaledwie trzech tygodni polscy badacze
wyprodukowali molibden-99 w ilości
pozwalającej na przeprowadzenie
około 300 tys. procedur medycznych na całym świecie.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/w-ncbj-powstanie-nowa-liniaprodukcji-radioizotopu-dla-szpitali
Źródło: PAP

Przekształcanie łańcucha dostaw energii
Europa dąży do tego, by przejść na
gospodarkę wysoce energooszczędną
i niskoemisyjną, ustanawiając ambitne
cele dotyczące klimatu i energii do
roku 2020. W ramach europejskiej
inicjatywy poszukuje się sposobów na
zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na produkcję i zużycie energii
elektrycznej.
Europejscy operatorzy systemów
dystrybucyjnych (DSO) stoją przed
nowymi wyzwaniami w zakresie obsługi, konserwacji i budowy efektywnego
systemu wytwarzania i dystrybucji
energii. W miarę modernizacji sieci
elektrycznych, sieci dystrybucji wymagają nowych zasad działania i zmian
w architekturze, by zapewnić wysoką
jakość energii. Przejście na inteligentniejsze sieci staje się koniecznością.
Celem finansowanego przez UE projektu "Distributed intelligence for costeffective and reliable distribution network
operation" (DISCERN) jest dostarczenie niezawodnych i opłacalnych rozwiązań umożliwiających sprawne monitorowanie i kontrolowanie sieci
dystrybucji.
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Mimo że wykonalne rozwiązania już
istnieją, DSO mają przed sobą trudne
zadanie polegające na znalezieniu równowagi w uzyskaniu tańszych, a jednocześnie bezpieczniejszych i bardziej
niezawodnych sieci.
W pierwszym okresie sprawozdawczym naukowcy ocenili i porównali
różne rozwiązania techniczne, a także
stworzyli nowe przypadki praktyczne.
Zdefiniowali funkcjonalności inteligentnych sieci, a także ich podfunkcjonalności do testowania opcji technologicznych. Opracowali także kluczowe
wskaźniki efektywności pod kątem
kosztów i korzyści, aby porównać
optymalne rozwiązania i opcje technologiczne.
Działania te pomogły stworzyć ramy
przeznaczone do oceny rozwiązań,
które można by odtworzyć w różnych
regionach Europy, z uwzględnieniem
lokalnych przepisów regulacyjnych,
warunków środowiskowych i ograniczeń sieci. Działania te stworzą podstawę do kolejnej fazy projektu, która
obejmuje symulacje i testy terenowe.

Źródło: Tapeciarnia.pl

Projekt DISCERN pomaga europejskim DSO znaleźć rozwiązania, które
pewnego dnia umożliwią konsumentom monitorowanie zużywanej przez
nich energii elektrycznej, a jednocześnie przyniosą oszczędność energii
i pieniędzy.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/przeksztalcanie -lancucha dostaw-energii
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/
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Politechnika Białostocka zbada najbardziej opłacalne
instalacje OZE
Otwarcie Centrum BadawczoDydaktycznego wydziału elektrycznego było elementem obchodów 65
-lecia tego wydziału na Politechnice
Białostockiej (PB). Powstało ono
dzięki 7 mln zł unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013 w ramach dwóch projektów. Dotyczą one poprawy infrastruktury politechniki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
oraz zbadania jak skuteczne są różne metody poprawy efektywności
energetycznej z zastosowaniem
OZE.
"Część obiektu przebudowano, m.in. nieużytkowaną już stołówkę
studencką, część wybudowano od nowa –
powstała obszerna hala
laboratoryjna i wieża do
wyciągania światłowodów. Budynek został
wyposażony w odnawialne źródła energii
elektrycznej w postaci

hybrydowego systemu małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej" poinformowała uczelnia. Powstały
m.in. laboratoria: technologii światłowodów oraz techniki wysokich
napięć.
Dziekan wydziału elektrycznego
uczelni dr. hab. Marian Dubowski
powiedział PAP, że główny cel badań to określenie jaki rodzaj instalacji z OZE sprawdza się najbardziej
i jest najbardziej opłacalny, jakie
rozwiązania przynoszą największe
oszczędności, co jest w podlaskich
warunkach klimatycznych najbar-

dziej energooszczędne. Z efektów oceny
działających instalacji będą mogli już za
rok korzystać głównie przedsiębiorcy
(przede wszystkim, tzw. średnie firmy),
ale też samorządy lokalne, które chciałby
instalacje wykorzystujące prąd z wiatru
czy słońca instalować na różnych obiektach użyteczności publicznej.
Z badań powstanie specjalny raport
z dłuższego czasu, minimum roku.
"Oddziaływanie warunków atmosferycznych takich jak słońce i wiatr jest różne
na przestrzeni roku, więc gdyby robić to
wyrywkowo, mogłyby to być dane nie do
końca wiarygodne" - wyjaśnił Dubowski.
Wydział elektryczny był jednym z pierwszych wydziałów PB. Obecnie kształci
blisko 1,2 tys. studentów, głównie na
kierunkach: elektrotechnika, elektronika
i telekomunikacja. Nowe laboratoria będą
też wykorzystywane w kształceniu studentów na najnowszym kierunku - ekoenergetyce.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/politechnika-bialostocka-zbadanajbardziej-oplacalne-instalacje-oze-1423
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl

Kielce/ Ruszyło wyposażanie Energetycznego Centrum
Nauki
W Kieleckim Parku Technologicznym rozpoczęło się wyposażanie
wnętrz Energetycznego Centrum
Nauki. Placówka edukacyjna ma
rozpocząć działanie w drugiej połowie roku, jest częścią budowy nowych inkubatorów dla biznesu.
Jak powiedziała PAP koordynator
projektu Sylwia Mularczyk, niedawno zaakceptowane zostały projekty
urządzeń oraz aranżacji wnętrz
Energetycznego Centrum Nauki. Jak
zapewniła, „będą to duże gabarytowo urządzenia, dość skomplikowane, wiemy też, że zobaczyć je będzie
można tylko u nas”.
Sala zostanie podzielona na trzy
sektory tematyczne: „Ogień i Ziemia”, „Powietrze i Woda” oraz
„Człowiek". W centrum wystawy
zainstalowany zostanie „wielki piec”
połączony z maszyną parową, dzięki
któremu będzie można zobaczyć,
jak wygląda proces spalania węgla
w elektrowni. Nie zabraknie również prezentacji działania różnych
typów elektrowni wodnych.
„Zwiedzający sami będą mogli wy-

budować na przykład tamę” – powiedziała Mularczyk.
W Centrum zaplanowano także
dużą makietę miasta. „Zadaniem
zwiedzającego będzie podłączenie
odpowiednich przewodów, które
umożliwią przesłanie energii z różnych źródeł do każdego punktu
miejscowości” – wyjaśniła.
Poza urządzeniami w placówce
znajdzie się także szereg ekranów
multimedialnych, na których będą
wyświetlane liczne prezentacje oraz
interaktywne gry.
„Zależy nam na tym, by zwiedzający
w prosty, przystępny sposób mogli
zrozumieć procesy i zjawiska, które
wokół nas się dzieją. Będzie można
eksperymentować” – powiedziała.
Łącznie zwiedzający będą mieli do
dyspozycji 28 stanowisk.
Będzie to drugie centrum nauki
w Świętokrzyskiem. Pierwsze, którego patronem jest Leonardo da
Vinci, powstało w Regionalnym
Centrum
NaukowoTechnologicznym w Podzamczu

Chęcińskim, gdzie znajdują się ekspozycje poświęcone m.in. naukom humanistycznym, ścisłym, a także sztuce.
Wyposażenie i aranżacja wnętrza Energetycznego Centrum Nauki będą kosztowały 3,5 mln zł. Otwarcie zaplanowano
na początek drugiej połowy 2015 roku.
Inwestycja jest współfinansowana z funduszy unijnych w ramach Programu
Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej”, w ramach szerszego projektu budowy zespołu inkubatorów dla biznesu
w Kieleckim Parku Technologicznym.
Całość warta prawie 22 mln zł będzie
adresowana m.in. do firm z branży technologii informatycznych.
Kielecki Park Technologiczny, w ramach
którego powstanie Energetyczne Centrum Nauki, powstał w kwietniu 2008 r.
Działa tam obecnie około stu startupów. Działalność prowadzą tam również podmioty zagraniczne.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/kielce -ruszylo-wypos azanie energetycznego-centrum-nauki
Źródło: PAP

Inteligentne sieci energetyczne na platformie e-learningowej
Wybory dzisiejszych konsumentów,
a szczególnie młodego pokolenia, oparte są na trosce o środowisko naturalne.
Według CBOS, ponad 80% społeczeństwa deklaruje, że chce zrobić coś
w kierunku poprawy stanu środowiska,
jednak więcej niż 50% ogranicza się
tylko do drobnych działań jak wymiana
oświetlenia na energooszczędne, gdyż
nie wiedzą, co więcej można w tym
zakresie zrobić. Część z tych osób to
także potencjalni zainteresowani aktywnym wykorzystaniem inteligentnych
sieci energetycznych. Warto, aby wiedzieli, jakie korzyści środowiskowe, ale
nie tylko, przyniesie stosowanie takiego rozwiązania. Czym jednak są te
sieci, jak działają i jakie mogą nam przynieść korzyści?
- Potrzeba uniezależnienia się od dotychczas wykorzystywanych źródeł
energii jest ogromna. Nasz projekt
pomaga społeczeństwu w dotarciu do
wiedzy dotyczącej inteligentnych sieci

energetycznych, stanowiących odpowiedź na tę potrzebę – wyjaśnia Małgorzata Perek, ekspert w projekcie
„Od konsumenta do prosumenta –
czyli dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci energetyczne w Polsce” W zgłębieniu tematu pomagają przygotowane przez nas bezpłatne narzędzia, z których każdy zainteresowany
może skorzystać wchodząc na stronę
projektu www.domzenergia.pl.
E-learning
Kursy e-learningowe na platformie
przedstawiają historię rodziny Smart
oraz Ekoinżyniera. Uczestnicy platformy mogą śledzić krok po kroku losy
rodziny, która mieszka w domu
jednorodzinnym i zastanawia się
nad korzyściami, jakie mogą osiągnąć z wdrożenia ISE. Do zastosowania innowacyjnych rozwiązań
przekonuje ich Ekoinżynier. Obala on negatywne przekonania

i mity związane ze zrównoważonym
i racjonalnym gospodarowaniem energią. Każdy kurs zakończony jest quizem, mającym na celu zweryfikowanie
zdobytej wiedzy. Na ten moment dostępne są kursy podstawowe.
Szybki kurs podstawowy przeznaczony
jest dla domowego użytkownika energii. W przyjazny i przystępny sposób
pokazujemy, jakie korzyści finansowe
i użytkowe można osiągnąć dzięki ISE –
opowiada Magłorzata Perek.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/inteligentne-sieci-energetyczne-

Wyznaczanie trendów w nauce: Czy
twoja stara technologia aby nie
szkodzi środowisku?
Wyniki nowych badań wskazują, że
gromadzimy coraz więcej urządzeń
bez pozbywania się starych, co powoduje znaczący wzrost zużycia
energii.
Oszczędne gospodarowanie zasobami oznacza korzystanie z tych samych urządzeń aż się zużyją, prawda?
Wedle wyników nowych badań takie
podejście nie zawsze jest najlepsze –
tak naprawdę uparte trwanie przy
starzejącej się technologii bywa szkodliwe dla środowiska. Starsze urządzenia często zużywają więcej energii
niż nowsze modele i mogą ją pobierać niepotrzebnie na wykonywanie
tych samych funkcji, co inne gadżety
w domu.
Magazyn Science relacjonuje wyniki
nowych badań, które polegały między innymi na śledzeniu kosztów
środowiskowych przez cały okres
eksploatacji urządzeń – od wydobycia minerałów po wycofanie z użycia.
Badania, przeprowadzone przez
zespół z Instytutu Technologii Rochester w Nowym Jorku, umożliwiły
wgląd w to, jak zmieniało się zużycie
energii przez gospodarstwa domowe
od wczesnych lat 90. XX wieku.
Zespół badawczy opracował nowe
podejście do ilościowego ujmowania
wpływu netto na środowisko, jaki
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wywiera „zbiór” współzależnych
urządzeń – obejmujący elektronikę
gospodarstwa domowego, która
została wyprodukowana, zakupiona
i używana w latach 1992-2007. Koncentrując się na starszych urządzeniach – jak komputery stacjonarne –
oraz nowych tabletach i ekranach
plazmowych, naukowcy oszacowali
pierwsze etapy eksploatacji urządzeń
za pomocą bazy danych oceny cyklu
życia wg macierzy wejść i wyjść (EIO
LCA). Następnie przejrzeli stare
numery magazynu Consumer Reports
oraz wyniki sondaży, opisujące stan
posiadania i sposób użytkowania.
Naukowcy ustalili, że mimo poprawy
efektywności indywidualnych urządzeń w latach 1992-2007, wpływ
netto całego zbioru urządzeń
wzrósł, głównie z powodu zwiększenia stanu posiadania i intensyfikacji
użytkowania. W streszczeniu raportu z badań czytamy: „Wpływ netto
zbioru urządzeń na zużycie energii
jest znaczący, bowiem odpowiada
niemal 30% średniego zużycia benzyny w amerykańskim samochodzie
osobowym w 2007 r. Wyniki analizy
wskazują na znaczny wkład urządzeń
będących spuścizną po poprzednich
okresach (telewizory kineskopowe

Źródło: Tapeciarnia.pl

i komputery stacjonarne) ze względu na
historycznie wysokie wskaźniki zużycia,
aczkolwiek wpływ zaczyna przesuwać się
w kierunku mniejszych urządzeń mobilnych”.
Jeden z problemów polega według Science na tym, że gromadzimy kolejne urządzenia, ale nie pozbywamy się starych.
Wyniki badań pokazują, że średnia liczba
gadżetów elektroniczny wzrosła z czterech na gospodarstwo domowe w 1992
r. do 13 w 2007 r., głównie ze względu
na trzymanie przestarzałej elektroniki.
Ujawniają także, że spędzamy teraz
znacznie więcej czasu przyklejeni do
swoich urządzeń elektronicznych.
W 1992 r. spędzaliśmy 700 godzin rocznie, aby w 2007 r. poświęcać na korzystanie z nich już 1 400 godzin.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/wyznaczanie-trendow-w-nauce-czy
-twoja-stara-technologia-aby-nie-szkodzisrodowisku-1461
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/
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Nowa, ekologiczna pracownia w Centrum Hewelianum
Około 30 interaktywnych stanowisk
multimedialnych poświęconych ochronie środowiska i energii odnawialnej
działa od soboty w nowej pracowni
gdańskiego Centrum Hewelianum. Na
ferie placówka przygotowała też wiele
propozycji dla uczniów.
Nowe miejsce w Centrum Hewelianum nazwano pracownią REenergii.
Dzięki zainstalowanym w niej interaktywnym stoiskom i grom dzieci, do
których głównie adresowana jest nowa
oferta, dowiedzą się m.in., jak poprawnie segregować odpady i jak długo
rozkładają się przedmioty, które wyrzucamy na śmieci.
Zwiedzający zobaczą też, jak przebiega
proces rozkładu typowej plastikowej
butelki i jak wygląda zanieczyszczenie
Ziemi oglądane z kosmosu. Jedna
z gier pomoże rozpoznać radioaktywne pierwiastki, inna pokaże, ile dwutlenku węgla wytwarzają pojazdy napędzane różnymi paliwami.
Goście pracowni będą też mieli możliwość samodzielnego uruchomienia
elektrowni wiatrowej oraz wodnej.

Dowiedzą się także, jak wiązka światła
może uruchomić samolot.
Pracownia REenergii została urządzona w Kaponierze Południowej,
w której dotąd mieściła się wystawa
„Energia, niebo i Słońce”. Jak powiedział PAP dyrektor Centrum Hewelianum Przemysław Guzow, nową pracownię uruchomiono w pomieszczeniach, w którym dotąd działała wystawa poświęcona kosmosowi i Słońcu,
a pracownia REenergia dołączyła do
istniejącej wystawy poświęconej energii.
„W ten sposób w jednym miejscu
mamy wystawę mówiącą o tym, czym
jest energia, jak powstaje, jak się zachowuje i jak jest wykorzystana, oraz
pracownię, która opowiada o tym, co
robić, by energię oszczędzać” – podkreślił Guzow. Dodał, że wystawa
poświęcona kosmosowi i słońcu wróci do Centrum Hewelianum. „Trwają
prace nad dokumentacją nowego
obiektu, w którym znajdzie się planetarium. Właśnie tam chcemy zainsta-

lować zdemontowaną wystawę” –
powiedział.
Jak wyjaśnił, pracownia REenergii
powstała w konsultacji i z pomocą
finansową gdańskiego Zakładu Utylizacyjnego; jej przygotowanie trwało
około trzech miesięcy. „Dawno już
myśleliśmy o stworzeniu miejsca,
w którym dzieci w ciekawy, nieszablonowy sposób mogłyby uczyć się
segregacji śmieci, dowiadywać się jak
postępować, by nie zanieczyszczać
środowiska itp. Nie chcieliśmy tego
robić na terenie zakładu: urządzenie
takiej pracowni w Centrum Hewelianum wydało nam się najlepszym pomysłem” - powiedział PAP dyrektor
gdańskiego Zakładu Utylizacyjnego
Wojciech Głuszczak.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nowa-ekologiczna-pracownia-w
-centrum-hewelianum
Źródło: PAP

Resort nauki chce wspierać
międzynarodowe agendy badawcze
Resort nauki jeszcze w tym roku chce
ogłosić konkurs na międzynarodowe
agendy badawcze koordynowane
przez Polaków. Najlepsze konsorcja
będą mogły otrzymać nawet po 50-60
mln zł - zapowiedziała
szefowa resortu nauki Lena KolarskaBobińska.
W konkursie na międzynarodowe
agendy badawcze (MAB-y) wybrane
zostaną najlepsze projekty zakładające
międzynarodową współpracę jednostek polskich i zagranicznych - zapowiedziała podczas konferencji prasowej minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.
"To nie będą pieniądze, które pójdą
na kolejną infrastrukturę naukową,
tylko na projekty badawcze i na kadry" - podkreśliła w rozmowie z PAP
minister.
Lena Kolarska-Bobińska wyjaśniła
PAP, że tworzenie międzynarodowych konsorcjów prowadzi do transferu wiedzy, wzmocnienia współpracy
międzynarodowej z najlepszymi jednostkami, ale też pomaga w łączeniu
się instytucji w Polsce. "To narzędzie
skłania do tworzenia wspólnych badań. Europa idzie w kierunku konsolidacji tworzonej pod hasłem innowacyjności" - powiedziała.

W konkursie na MAB-y będą mogły
wziąć udział m.in. polskie zespoły,
które ubiegały się o środki w unijnym konkursie Teaming for Excellence. W programie tym zgłoszono
prawie 20 wniosków z Polski. Trzy
konsorcja z Polski - z Wrocławia,
Łodzi i Warszawy - przeszły do
kolejnego etapu konkursu. Resort
nauki nie chce jednak, by potencjał
innych konsorcjów z Polski został
stracony, stąd m.in. konkurs na
MAB-y, w których będą mogły
wziąć udział.
Na razie w programie Teaming for
Excellence do dalszego etapu spośród 20 zespołów przeszły trzy.
Dostaną one po 500 tys. euro na
przygotowanie do drugiego etapu
konkursu, a jeśli w nim wygrają otrzymają na budowę lub modernizację centrów doskonałości po 20
mln euro z Unii Europejskiej i po
20 mln euro z budżetu resortu
nauki. Dzięki temu będą miały szansę na dużą skalę rozwinąć partnerstwo strategiczne z wiodącymi
ośrodkami naukowymi w Europie.
Komentując wyniki programu Teaming for Excellence, minister stwierdziła: "Jako jeden z niewielu krajów

Źródło: Tapeciarnia.pl

w Unii - co jest podkreślane w Komisji (Europejskiej - przyp. PAP) potraktowaliśmy bardzo serio ten
konkurs i dobrze się do niego przygotowaliśmy" - stwierdziła minister.
Przyznała, że "polską piętą achillesową jest często przygotowywanie
projektów". Dlatego najlepszym
zespołom w przygotowaniach do
konkursu pomagał resort nauki,
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
oraz Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, z którymi zespoły prowadziły konsultacje. Teraz trzy zespoły, które przeszły do drugiego
etapu konkursu, mają czas do 2016
r., aby przygotować biznesplan budowy konsorcjum.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/resort-nauki-chce
-wspierac-miedzynarodowe-agendybadawcze-1421
Źródło: PAP

MNiSW: w funduszach strukturalnych nacisk na
kształcenie naukowców
W funduszach strukturalnych na lata
2014-2020 ograniczane będą inwestycje
w infrastrukturę badawczą, a nacisk
kładziony będzie na rozwój kadr sektora nauki, zwłaszcza w firmach - powiedział wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego Włodzisław Duch.
Podczas posiedzenia sejmowej komisji
innowacyjności i nowoczesnych technologii rozpatrzono informację resortu
nauki o instrumentach wsparcia badań
i innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Włodzisław Duch poinformował, że w Polsce
"na finansowanie badań i innowacji
w nowej perspektywie finansowej 2014
-2020 przeznaczone będzie ok. 11 mld
euro". Wymienił, że w ramach tej sumy
ponad 8,6 mld euro dystrybuowane
będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a prawie 2,5
mld euro w Regionalnych Programach
Operacyjnych.
Jeśli chodzi o działania na rzecz badań
i innowacji, środki z funduszy strukturalnych mają być rozdysponowywane
tak, by przynosiły korzyści gospodarce
i społeczeństwu i prowadziły do zacieśniania relacji między nauką i biznesem.

Jednym z głównych założeń dotyczących wydatków na innowacje w nowej
perspektywie finansowej jest ograniczenie inwestycji w infrastrukturę badawczą. Zamiast tego nacisk ma być
kładziony na optymalne wykorzystanie
infrastruktury powstałej ze środków na
lata 2007-2013.
Stały doradca sejmowej komisji Radosław Nielek, odnosząc się do tego założenia, pytał o możliwość komercyjnego
wykorzystania infrastruktury powstałej
ze środków z poprzedniej perspektywy
finansowej. Beneficjenci mieli bowiem
wiele wątpliwości, jak interpretować
wymogi unijne - zastanawiano się np.,
czy i komu można wynajmować powierzchnię w nowych budynkach albo
czy można tam np. stawiać automaty
z napojami. Zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Leszek Grabarczyk wyjaśnił, że budzące
wątpliwości kwestie dotyczące infrastruktury powstałej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zostały już rozwiązane. Powstał
nawet specjalny przewodnik dla beneficjentów, który rozwiewać ma wątpliwości dotyczące przepisów.
Grabarczyk zaznaczył jednak, że cały
czas trwa jeszcze rozwiązywanie kwe-

stii komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz Programu Rozwój
Polski Wschodniej. Grabarczyk podkreślał, że nie powinno być dużych
problemów z rozliczaniem tych projektów. Jego zdaniem w najczarniejszym scenariuszu środki będą rozliczone, ale część infrastruktury "nie
będzie mogła być wykorzystywana tak
efektywnie, jak by mogła".
Kolejną kwestią, na którą ma być kładziony nacisk w podziale środków
strukturalnych na badania i innowacje,
ma być rozwój kadr sektora nauki,
zwłaszcza w przedsiębiorstwach.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/mnisw-w-funduszachstrukturalnych-nacisk-na-ksztalcenienaukowcow
Źródło: PAP

Rekrutacja do projektu Young Innovators
Young Innovators to projekt edukacyjny
składający się z wyjątkowego programu
bezpłatnych szkoleń, warsztatów, spotkań ze specjalistami oraz płatnych
staży dla najlepszych. Nasi uczestnicy
mają niepowtarzalną okazję sprawdzenia się w pracy zespołowej i szerszego
spojrzenia na projektowanie innowacji.
Do udziału zaproszone są osoby, które
zorientowane są na szeroko pojęte
innowacje i chcą rozwinąć swoje umiejętności związane
z projektowaniem, analizowaniem,
finansowaniem oraz wdrażaniem innowacji w biznesie. Projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w biznesie jak
i innowacyjnych produktów czy startup’ów.
Co daje udział w Young Innovators?

spotkania z wybitnymi ekspertami i praktykami świata biznesu;

możliwość osobistego poznania
liderów;

możliwość sprawdzenia własnych sił podczas przygotowy-
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wania propozycji innowacyjnego projektu dla partnerów;

wyjątkowy staż w wybranej
firmie partnerskiej;

kontakt z rówieśnikami
o podobnych pasjach
i zainteresowaniach;

dołączenie do elitarnego grona Alumnów Fundacji.
Dlaczego powstał ten projekt?
Szybko rozwijające się technologie
prowadzą do kolejnych przełomów
w bankowości, medycynie, transporcie, telekomunikacji, produkcji i wielu
innych gałęziach gospodarki, co oznacza, że rośnie zapotrzebowanie na
pracowników z różnych dziedzin,
którzy zorientowani są na innowacje.
Dostrzegamy niszę w edukacji biznesowej młodych, utalentowanych osób,
które
chcą
pracować
w in n ow a c y jn y c h f ir m ach , a
nie posiadają wiedzy praktycznej
i umiejętności biznesowych – tak
ważnych z perspektywy przyszłych
pracodawców.

Źródło: Tapeciarnia.pl

Chcemy zainwestować w młode talenty i dać im możliwość zdobycia wiedzy
praktycznej, rozwój kompetencji biznesowych, rozbudowę sieci kontaktów
i integrację ze światem biznesu - wykorzystują wszystkie nasze dotychczasowe doświadczenia edukacyjne
i wiedzę biznesową.
Zakres tematyczny

Business Intelligence

Prawo patentowe, ochrona
własności intelektualnej

Źródła finansowania

Wdrażanie innowacji
w biznesie

Cloud computing

Big Data

Bezpieczeństwo informacji

Zarządzanie innowacjami
Źródło: http://www.paga.org.pl/
projekty/young_innovators
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Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansowaniu nauki
Powołanie Polskiej Mapy Drogowej
Infrastruktury Badawczej i rozszerzenie systemu POL-on informacjami
o nauce - to niektóre zapisy nowelizacji ustawy o zasadach finansowania
nauki, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.
Oprócz zmian dotyczących ustawy
o finansowaniu nauki nowela zmienia
przepisy także kilku innych ustaw,
m.in. o Narodowym Centrum Nauki,
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk.
Nowelizacja wprowadza do ustawy
pojęcie Polskiej Mapy Drogowej
Infrastruktury Badawczej (PMDIB).
Pojęcie to funkcjonowało już w systemie szkolnictwa wyższego, ale nie
miało bezpośredniego umocowania
w polskim systemie prawa. Na mapie
znajdą się najważniejsze, strategiczne
dla polskiej nauki obiekty i urządzenia badawcze. Decyzję o wpisaniu
przedsięwzięcia na PMDIB będzie
podejmował minister nauki. Wnioski
o umieszczenie na mapie będą mogły
składać m.in. jednostki i konsorcja
naukowe, centra naukowoprzemysłowe, centra naukowe PAN.

W noweli znalazła się też definicja
„osoby rozpoczynającej karierę naukową”. W tej kategorii będą się mieściły osoby prowadzące działalność
naukową bez względu na wiek. Nowela zmieniła też definicję „młodego
naukowca”, który w roku ubiegania
się o środki finansowe nie ukończył
35. roku życia. Zgodnie z zapisami
zawartymi w noweli ten okres będzie
można wydłużyć o czas, w którym
naukowiec przebywał np. na urlopie
rodzicielskim, wychowawczym albo
pobierał zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą niezdolnością do
pracy. Łączny czas takich przerw
w pracy nie może przekroczyć jednak
dwóch lat.
Ustawa rozszerzy też system POL-on
(teraz zawierający informacje o szkolnictwie wyższym) o informacje nt.
nauki. Uwzględnione będą w nim
informacje m.in. o osiągnięciach naukowych jednostek, otrzymanych
przez nie patentach, zorganizowanych
konferencjach naukowych, wydawanych czasopismach. Dostęp do większości z tych danych będzie otwarty
i powszechny.

Jednostki, które w trakcie okresowej oceny otrzymały najniższą kategorię naukową: C, obejmą zmiany
w przyznawaniu tzw. dotacji statutowej. Zgodnie z nowelą wyłącznie
w ciągu roku po przyznaniu kategorii C jednostka będzie mogła otrzymywać dotację na prowadzenie
badań naukowych lub prac rozwojowych, służących rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Jeśli - w wyniku
ponownej oceny - placówka znów
otrzyma najniższą kategorię, to nie
będzie mogła otrzymać żadnych
środków na finansowanie działalności statutowej, aż do czasu podwyższenia kategorii. Pieniądze na pokrycie kosztów restrukturyzacji będzie
mogła otrzymywać przez maksymalnie dwa lata po roku przyznania
kategorii C.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/prezydent podpisal-nowele-ustawy-ofinansowaniu-nauki
Źródło: PAP

Minister nauki: nowy system oceny jednostek naukowych od
2017 r.
W 2017 r. zacznie obowiązywać nowy system oceny jednostek naukowych - zapowiedziała minister nauki
i szkolnictwa wyższego prof. Lena
Kolarska-Bobińska. Zaapelowała do
naukowców o udział w dyskusji nad
proponowanymi zmianami.
Wyniki oceny jednostek naukowych
są jednym z elementów służących do
ustalania wysokości tzw. dotacji statutowej z budżetu państwa. Ocenie tej
podlega ok. 1000 jednostek - wydziały
uczelni, instytuty badawcze i instytuty
PAN.
Propozycje zmian w dotychczasowym
systemie oceny przedstawiła minister
nauki i szkolnictwa wyższego prof.
Lena Kolarska-Bobińska i przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek
Naukowych (KEJN) prof. Maciej Zabel. W nowym systemie zaproponowano zmianę zasad oceny, uproszczenie procedur oraz większe uwzględnienie zróżnicowania, osiągnięć i innowacyjności jednostek naukowych.
"Chcieliśmy, żeby system, który powstanie, spełniał dwa podstawowe
cele. Pierwszy to poprawa systemu,
który istnieje obecnie. Drugi powód

zmiany jest taki, że świat się zmienia:
Unia Europejska stawia przed nami
nowe zadania, sami mamy również
nowe cele na najbliższych pięć lat.
W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowaliśmy
założenia zmian i celów, które chcemy w tym czasie osiągnąć. Nowy
system ewaluacji w tym pomoże" powiedziała Kolarska-Bobińska.
Rozporządzenie dotyczące nowego
systemu zacznie obowiązywać
w 2017 r. Jego przygotowanie poprzedzą dyskusje. Taki harmonogram prac pozwoli jednostkom naukowym zawczasu przygotować się
do nowego systemu ocen.
"Chcemy, żeby system był wypracowany przez środowisko. Wszystko
w państwa rękach" – zwróciła się
szefowa resortu nauki do przedstawicieli środowiska naukowego.
Na konsultacjach społecznych
w MNiSW spotkało się ponad 300
osób reprezentujących uczelnie,
instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN.

Przedstawiając założenia zmian minister zaznaczyła, że mają one sprzyjać
poprawie jakości badań naukowych.
"Rozwijanie doskonałości w nauce to
podstawowa rzecz, o której się pisze
i oczekuje w dokumentach europejskich" - uzasadniła.
System ocen ma też stymulować
wzrost innowacyjności nauki i coraz
szerszy kontakt nauki z biznesem.
W zmienionym systemie ocen ma być
też uwzględniane m.in. wspieranie
interdyscyplinarności i nowych obszarów badawczych, wspieranie prestiżu
polskiej nauki.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/minister-nauki-nowy-systemoceny-jednostek-naukowych-od-2017
-r
Źródło: MNiSW

MNiSW: instytuty badawcze traktujemy na równi z innymi
jednostkami
Do instytutów badawczych przywiązujemy taką samą wagę jak do innych
ogniw sektora nauki - instytutów PAN
i uczelni - powiedział wiceminister
nauki Marek Ratajczak w odpowiedzi
na dezyderat sejmowej komisji o funkcjonowaniu instytutów badawczych.
Sejmowa komisja Edukacji, Nauki
i Młodzieży pod koniec listopada 2014
roku zwróciła się w dezyderacie do
ministrów nadzorujących instytuty
badawcze - w szczególności do resortu
nauki - o jak najszybsze podjęcie działań, zwiększających finansowanie instytutów badawczych. W szczególności
chodziło tu o to, by przyznawana jednostkom z ministerstwa dotacja statutowa lepiej odzwierciedlała rzeczywisty
potencjał naukowy jednostek.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Marek Ratajczak podczas posiedzenia komisji
przedstawił stanowisko rządu do tego
dezyderatu. Zaznaczył, że nie mają
uzasadnienia sądy, że jego resort nie
docenia roli instytutów badawczych.
"Przywiązujemy taką samą wagę do
funkcjonowania instytutów badawczy
jak i do innych ogniw systemu nauki

w Polsce, czyli instytutów PAN i jednostek szkół wyższych" - powiedział.
Odnosząc się do problemu podziału
dotacji statutowej, przypomniał, że
nie jest to jedyne źródło finansowania
instytutów. "Zależy nam na tym, by
jak największą rolę w finansowaniu
jednostek naukowych odgrywał system grantowy, do którego instytuty
badawcze mają pełny dostęp" - podkreślił.
Przypomniał jednak, że od stycznia
2015 r. zmienione zostały reguły wyznaczania wysokości dotacji statutowej. Dawniej - jak tłumaczył - dużą
część tej dotacji (np. 70 proc.) stanowiła tzw. stała przeniesienia. "Czyniła
ona podział środków między poszczególne jednostki - powiedzmy sobie dyskusyjnym" - stwierdził. Przyznał, że
parametr ten odzwierciedlał "dość
zamierzchłe elementy", które wynikały z historii. Stała przeniesienia - zdaniem wiceministra - sprawiała, że
jednostki o tej samej kategorii naukowej prowadzące badania w tym samym obszarze badawczym, mogły
otrzymywać istotnie różną wysokość
dotacji w przeliczeniu na badacza.
Tymczasem, jak wyjaśnił Ratajczak,

przepisy, które weszły w życie od
stycznia 2015 r., eliminują pojęcie
stałej przeniesienia. Teraz to kategoria
naukowa (obok wielkości jednostki
i obszaru nauki) będzie podstawowym
wyznacznikiem różnic w wysokości
dotacji bazowej.
Wiceminister poinformował, że pod
koniec 2014 r. jego resort podjął decyzję o zwiększeniu dotacji podstawowej dla instytutów badawczych o kwotę łącznie ponad 30 mln zł, dzięki czemu dotacja wzrosła o ok. 7%. Dodał,
że największy wzrost dotacji powinny
zaobserwować instytuty z najwyższymi
kategoriami naukowymi.
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Leszek Rafalski przypomniał, że dotacja statutowa
nie jest może istotnym elementem
przychodu instytutu, ale stabilizuje
pracę jednostki i jest ważna np. przy
przygotowywaniu projektów czy startu w konkursach o granty.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/mnisw-instytuty-badawczetraktujemy-na-rowni-z-innymijednostkami
Źródło: PAP

MNiSW: będzie łatwiej ws. uznawania kwalifikacji
zawodowych w UE
Określenie reguł ubiegania się o europejską legitymację zawodową, czyli
elektroniczny certyfikat kwalifikacji,
który ułatwi proces uznawania kwalifikacji zawodowych w UE - przewiduje
projekt ustawy przygotowany przez
resort nauki i szkolnictwa.
Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
z listopada 2013 r. o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Państwa członkowskie są zobowiązane do jej wdrożenia
do 18 stycznia 2016 r.
Przygotowany przez resort nauki
i szkolnictwa wyższego projekt zastąpi
dotychczas obowiązującą ustawę w tej
sprawie z 2008 r. Określa on zasady
uznawania kwalifikacji zawodowych do
wykonywania zawodów regulowanych
nabytych poza granicami Polski w państwach członkowskich Unii, m.in.
lekarzy, pielęgniarek, dentystów, farmaceutów czy architektów.
Projekt określa także zasady ubiegania
się o wydanie europejskiej legitymacji
zawodowej, zasady uznawania praktyk
zawodowych odbywanych w innym
państwie członkowskim Unii oraz pań-
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stwie trzecim, jak również zasady
świadczenia usług transgranicznych.
Jak podkreślił resort nauki w uzasadnieniu do projektu, podstawowym
celem wprowadzanych regulacji jest
uproszczenie tam, gdzie jest to możliwe, procedur administracyjnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych. Projekt - stwierdzają jego
autorzy - wprowadza nowe rozwiązania ułatwiające uznawanie kwalifikacji
w tych zawodach, w których nie obowiązuje harmonizacja kształcenia
w Unii Europejskiej, a także poprawia
dostępność informacji o procedurach
oraz zwiększa wsparcie dla obywateli.
Ponadto projektowane przepisy mają
ułatwić mobilność zawodową osobom, które jeszcze nie uzyskały pełnych uprawnień zawodowych; obecnie nie są one w ogóle objęte przepisami unijnymi dotyczącymi uznawania
kwalifikacji.
Jednym z głównych rozwiązań zawartych w dyrektywie, której wdrożenie
do polskiego prawa ma na celu projekt MNiSW, jest wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej

w formie elektronicznego certyfikatu.
Aby uzyskać taki certyfikat, pracownik
wyjeżdżający zagranicę przedstawiałby
w urzędzie swojego kraju dyplomy,
świadectwa itp., a ten elektronicznie
wysyłałby niezbędne informacje do
kraju, do którego pracownik wyjeżdża.
Wydanie europejskiej legitymacji zawodowej będzie alternatywną formę
dla tradycyjnej procedury uznania
kwalifikacji. Obecnie, aby uzyskać
uznanie kwalifikacji zawodowych trzeba zwrócić się do właściwego organu
państwa przyjmującego.
Możliwość złożenia wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej
we własnym państwie, zlikwiduje bariery językowe - zaznacza MNiSW
w uzasadnieniu do projektu ustawy.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
it e m s / m n is w - b e d z ie - la t w ie j - w s uznawania-kwalifikacji-zawodowych-wue
Źródło: PAP
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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/1617613-part_10_energy_v2.0_en.pdf
Konkurs na projekty dotyczące efektywności energetycznej, konkurencyjnej energii niskoemisyjnej, inteligentnych miast
i społeczności.
Efektywność energetyczna
EE 5 – 2014/2015: Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for deep renovation
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 6 – 2015: Demand response in blocks of buildings
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 7 – 2014/2015: Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 9– 2014/2015: Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies and measures
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 10 – 2014/2015: Consumer engagement for sustainable energy
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 11 – 2014/2015- New ICT-based solutions for energy efficiency
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 13 – 2014/2015: Technology for district heating and cooling
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 14 - 2014/2015: Removing market barriers to the uptake of efficient heating and cooling solutions
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 15 – 2014/2015: Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 16 – 2014/2015: Organisational innovation to increase energy efficiency in industry
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 17 – 2015: Driving energy innovation through large buyer groups
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 19 – 2014/2015: Improving the financeability and attractiveness of sustainable energy investments
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 20 – 2014/2015: Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investment
schemes and projects
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 21 – 2014/2015: Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sustainable energy
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
Konkurencyjna energia niskoemisyjna
LCE 2 – 2014/2015: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating
Termin składania wniosków— drugi etap 2015: 5.05.2015.
LCE 3 – 2014/2015: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 4 – 2014/2015: Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating and cooling technologies
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 5 – 2015: Innovation and technologies for the deployment of meshed off-shore grids
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 6 – 2015: Transmission grid and wholesale market
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 9 – 2015: Large scale energy storage
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 11 – 2014/2015: Developing next generation technologies for biofuels and sustainable alternative fuels
Termin składania wniosków—drugi etap 2015: 5.05.2015.
LCE 12 – 2014/2015: Demonstrating advanced biofuel technologies

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 14 – 2014/2015: Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 15 – 2014/2015: Enabling decarbonisation of the fossil fuel-based power sector and energy intensive industry through
CCS
Termin składania wniosków—drugi etap: 5.05.2015.
LCE 17 – 2015: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants
Termin składania wniosków—drugi etap: 5.05.2015.
LCE 18 – 2014/2015 : Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy solutions, ERA-NET
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 19 – 2014/2015 : Supporting coordination of national R&D activities
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 21 – 2015: Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 23 – 2015: Supporting the community in deploying a common framework for measuring the energy and environmental
efficiency of the ICT-sector
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
Inteligentne miasta i społeczności
SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse
(large scale demonstration - first of the kind) projects
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
SCC 3 – 2015 : Development of system standards for smart cities and communities solutions
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617612-part_9_food_security_v2.0_en.pdf
ISIB-12B-2014/2015: Public-Public Partnerships in the bioeconomy
Termin składania wniosków: 11.06.2015.
ISIB-4B-2014/2015: Improved data and management models for sustainable forestry
Termin składania wniosków – drugi etap: 11.06.2015.
Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617614-part_11_transport_v2.0_en.pdf
MG.1.9-2015. International cooperation in aeronautics with Canada
Termin składania wniosków: 23.04.2015.
GV.6-2015: Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimized emissions
Termin składania wniosków: 15.10.2015.
GV.8-2015: Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid
Termin składania wniosków: 15.10.2015.
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617615-part_12_climate_action_v2.0_en.pdf
WASTE-6-2015: Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
WATER-2-2014/2015: Integrated approaches to water and climate change
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
WATER-3-2014/2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
SC5-4-2015: Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
SC5-11E-2014/2015: New solutions for sustainable production of raw materials
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
SC5-12B-2014/2015: Innovative and sustainable solutions leading to substitution of raw materials
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
SC5-18B-2014/2015: Coordinating and supporting Earth Observation research and innovation in the EU, and in the North
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
African, Middle East, and Balkan region
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617617-part_14_secure_societies_v2.0_en.pdf
DRS-12-2015: Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under
“smart meters” threats
DRS-13-2015: Critical Infrastructure Protection topic 2: Demonstration activity on tools for adapting building and infrastructure
standards and design methodologies in vulnerable locations in case of natural or man-originated catastrophes
DRS-14-2015: Critical Infrastructure Protection topic 3: Critical Infrastructure resilience indicator - analysis and development of
methods for assessing resilience
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 27.08.2015.
DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617622-c_2014_5008_1_annex_erc_v2.0_en.pdf
Proof of Concept
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.
Termin składania wniosków: 28.05.2015.
Advanced Grant
Konkurs skierowany do doświadczonych, wybitnych naukowców dowolnej narodowości, którzy zamierzają prowadzić działalność
badawczą w dowolnym państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym. Tematyka wniosków dowolna.
Termin składania wniosków: 2.06.2015.
Consolidator Grants
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, natomiast projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem.
Termin składania wniosków: 12.03.2015.
Przyszłe i powstające technologie
Celem konkursów jest wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji
powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana jest 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/1617602-part_2_fet_v2.0_en.pdf
Działania Marie Skłodowskiej Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych, umiejętności miękkich. Szkolenia mają tworzyć możliwości rozwoju kariery i wymiany wiedzy, poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Ponadto mają przygotowywać naukowców do podjęcia obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617603-part_3_msca_v2.0_en.pdf
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)
Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców o już ogromnym
potencjale, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje dzięki uczestnictwu w zaawansowanych szkoleniach, podjęciu mobilności
międzynarodowej i międzysektorowej. Stypendia indywidualne zapewniają możliwość zdobycia nowej wiedzy w Europie lub poza
Europą. Program szczególnie wspiera powrót i reintegrację naukowców spoza Europy oraz powrót do pracy po przerwie w karierze naukowej.
Termin składania wniosków: 10.09.2015.
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę
pracowników pomiędzy przedstawicielami tych sektorów.
Termin składania wniosków: 28.04.2015.
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
Infrastruktura badawcza
Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na 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/1617604-part_4_infrastructures_v2.0_en.pdf
WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych
Celem konkursów jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznej. Nacisk jest położony na interakcje
i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617605-part_5_leadership_introduction_v2.0_en.pdf
Nanotechnology and Advanced Materials for low-carbon energy technologies and Energy Efficiency
NMP 2 – 2015: Integration of novel nanomaterials into existing production lines
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 3 – 2015: Manufacturing and control of nanoporous materials
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 6 – 2015: Novel nanomatrices and nanocapsules
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 14 – 2015: ERA-NET on Materials (including Materials for Energy)
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 15 – 2015: Materials innovations for the optimization of cooling in power plants
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 26.03.2015, drugi etap: 8.09.2015.
NMP 16 – 2015: Extended in-service life of advanced functional materials in energy technologies (capture, conversion, storage
and/or transmission of energy)
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 26.03.2015, drugi etap: 8.09.2015.
NMP 24 – 2015: Low-energy solutions for drinking water production
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 26.03.2015, drugi etap: 8.09.2015.
UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617618-part_15_spreading_excellence_v2.0_en.pdf
TWINNING
Celem projektów jest wzmocnienie potencjału naukowo-technologicznego i innowacyjnego instytucji mających siedzibę
w kraju o niższym potencjale badawczym poprzez nawiązanie przez te instytucje współpracy z co najmniej dwoma europejskimi
ośrodkami wiodącymi w obszarze, w którym instytucje o mniejszym potencjale chcą się rozwijać.
Termin składania wniosków: 7.05.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064-h2020-twinn-2015.html
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.
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617623c_2014_5009_1_annex_en_euratom_v_2.0_en.pdf
EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - 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: 24.03.2015.
http://www.cost.eu/
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe i krajowe
LIFE
LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu
wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz
identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.
Wieloletni program prac LIFE na lata 2014-2017 składa się z dwóch podprogramów:
podprogramu działań na rzecz środowiska, obejmującego trzy obszary priorytetowe:

ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami,

różnorodność biologiczną,

zarządzanie i informację w zakresie środowiska;
oraz podprogramu działań na rzecz klimatu, obejmującego trzy priorytety:

łagodzenie skutków klimatycznych,

dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu,

zarządzanie i informację w zakresie klimatu.
Angielska wersja wieloletniego programu prac LIFE na lata 2014-2017
Przewidywany termin składania wniosków: 15.09.2015.
http://ec.europa.eu/environment/life/
Broszura informacyjna:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nfosigw-broszura-informacyjna-programu-life-w-jezyku-polskim-1457

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: 15.03.2015,
granty strategiczne
termin składania wniosków: 15.04.2015.
http://visegradfund.org/

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA
Program Interreg Europa Środkowa wspiera transnarodową współpracę i integrację przez
finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie
są w stanie uporać się samodzielnie (np. w zakresie innowacji, strategii niskoemisyjnych,
transportu czy efektywnego korzystania z zasobów naturalnych czy kulturowych). Projekty
koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, jak również takie, których „miękkie” produkty (np. studia) nie prowadzą do konkretnych i trwałych rezultatów nie będą
finansowane.
Nabór projektów dotyczy czterech priorytetów oraz odpowiadających im celów szczegółowych:
1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej
1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej
i społecznej
2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w infrastrukturze publicznej
2.2 Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu
2.3 Poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2
3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego
3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego
3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich
4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych
4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi
4.2 Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku
Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) jest dwuetapowy.
Termin składania wniosków: 13.04.2015.
http://www.central2020.eu/

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
Oferta programowa FNP na rok 2015:
http://www.fnp.org.pl/assets/Program-2015_PL_EN_fin.pdf
SKILLS-STAŻE
Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi,
zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości
w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.
Termin składania wniosków: 15.03.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
SKILLS eNGAGE
Główne cele konkursu eNgage to rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. W ramach konkursu finansowane będą innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim. Konkurs obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Nie
ma też żadnych ograniczeń co do metody popularyzacji. Można przygotować zarówno cykl wykładów czy spotkań, pisać bloga
jak i zaprojektować aplikację na smartfona służącą do popularyzowania wiedzy.
Termin składania wniosków: 31.03.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-engage/
INNOVATORS UNDER 35
W konkursie wyłaniani są młodzi liderzy innowacji (poniżej 35 lat), którzy „dzięki swojemu wkładowi w rozwój nowych technologii w nieoceniony sposób przyczyniają się do znalezienia odpowiedzi na wyzwania współczesnej rzeczywistości oraz poprawy życia wielu osób na świecie”. Do konkursu mogą być nominowani młodzi przedsiębiorcy, badacze i wizjonerzy – autorzy projektów w takich dziedzinach technologii, jak: Internet, biotechnologia, telekomunikacja, transport, materiały i energia.
Termin składania wniosków: 31.03.2015.
http://www.fnp.org.pl/fnp-partnerem-prestizowego-konkursu-innovators-under-35/
SKILLS IMPULS
Promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczorozwojowych. Program dla uczestników projektu SKILLS. W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie
dziedziny nauki.
Termin składania wniosków: 19.04.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-konkurs-impuls/
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: 28.04.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/konkurs-popularyzatorski-inter/
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.
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.fnp.org.pl/oferta/idee-dla-polski/
SKILLS - SZKOLENIA
Szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, szkolenia dotyczące transferu technologii
i przedsiębiorczości, warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej, szkolenia z zakresu upowszechniania nauki. Do udziału
w szkoleniach zaproszone są osoby zamieszkałe w Polsce, będące: pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę
w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktorantami z polskich jednostek naukowych, absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.fnp.org.pl/szkolenia-z-zakresu-prezentacji-wynikow-badan-naukowych-2/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
STYPENDIA NAUKOWE DLA WYBITNYCH 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 31.03.2015.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-x-edycji-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html
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. W każdej kategorii
minister może przyznać jedną nagrodę. 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 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 zgłaszania kandydatów: 31.03.2015.
http://www.nauka.gov.pl/zasady-przyznawania-nagrod/
NAGRODY MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ORAZ 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.
Termin zgłaszania kandydatów: 31.03.2015.
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_01/7524df31582d720b5f75f25afea8557f.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/1f6c77e85b84bd8b10430cacaea4deaf.pdf
MOBILNOŚĆ PLUS
Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej z siedzibą poza Polską, która w sposób
ciągły prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe. Środki przyznane w jego ramach mogą być przeznaczone również na
podróże pomiędzy miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek
naukowy, a także na opłacenie kosztów pobytu za granicą małżonka i niepełnoletnich dzieci.
W zakresie programu uczony może wnioskować o przyznanie 10 tys. zł miesięcznie na opłacenie kosztów pobytu w zagranicznym ośrodku i dodatkowo o 2 tys. zł dla małżonka oraz 1 tys. zł na niepełnoletnie dziecko. Środki finansowe mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy. Umożliwienie wyjazdu z rodziną ma na celu zredukowanie dodatkowych barier, które
mogłyby ograniczać mobilność młodych naukowców.
Termin składania wniosków: 15.04.2015.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html
PROGRAM POLONIUM na lata 2016-17
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 ramach

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie
na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może
być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.
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.
Termin składania wniosków: 29.05.2015.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2016-17.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/inwestycje/
INWESTYCJE BUDOWLANE
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/inwestycje/

NARODOWE CENTRUM NAUKI
www.ncn.gov.pl
SYMFONIA 3
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-15-12-2014
Termin składania wniosków: 16.03.2015.
ETIUDA 3
Konkurs na stypendia doktorskie.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda-15-12-2014
Termin składania wniosków: 16.03.2015.
FUGA 4
Konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-15-12-2014
Termin składania wniosków: 16.03.2015.
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 16.06.2015, 15.12.2015.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 16.06.2015, 15.12.2015.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 16.06.2015, 15.12.2015.
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: 15.09.2015.
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
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: 15.09.2015.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
LIDER
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym,
podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.
Termin składania wniosków: 15.03.2015.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/aktualnosci/art,3068,vi-edycja-programu-lider.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: 27.03.2015.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 27.03.2015.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 10.04.2015.
http://www.cornet-era.net/
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,3077,19-konkurs-wramach-inicjatywy-cornet.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.
Tematyka konkursu
SOLAR-ERA.NET PV3:

PV3.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules

PV3.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing

PV3.3 Grid integration and large-scale deployment of PV

PV3.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells

PV3.5 Solar glass and encapsulation materials

PV3.6 Concentrator PV technology

PV3.7 Si feedstock, crystallization and wafering

PV3.8 Organic solar cells, perovskites and other emerging concepts
SOLAR-ERA.NET CSP3:

CSP3.1 Cost reduction and efficiency increase in components

CSP3.2 Dispatchability through storage and hybridisation

CSP3.3 New heat transfer media for CSP plants

CSP3.4 Innovative thermodynamic cycles
Termin składania wniosków: 27.03.2015.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/solar/aktualnosci/art,3067,informacja-o-konkursie-w-projekcie-era-netsolar.html

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
ERA-NET SMART GRIDS PLUS
Celem konkursu ERA-Net Smart Grids Plus jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową
w obszarze inteligentnych sieci wysokoenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem walidacji, skalowania i replikacji, integrujących trzy płaszczyzny badawcze na poziomie użytkowników, rynku i technologii oraz mających na celu zwiększenie poziomu gotowości technologicznej (TLR) proponowanych rozwiązań – przejście z TRL 5-6 do TRL 6-7.
Termin składania wniosków wstępnych: 8.04.2015.
Termin naboru wniosków pełnych: 2.06.2015.
Termin naboru wniosków krajowych: grudzień 2015 r./styczeń 2016 r.
http://eranet-smartgridsplus.eu/
PORGRAM WSPÓŁPRACY V4-JAPONIA
Konkurs na badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) i przemysłowe oraz prace rozwojowe z m.in. następujących
obszarów: multiphase alloys for application in extreme conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.),
as thermal barriers and ultrahard coatings, materials for electronics and energy harvesting, microelectronics, photovoltaics, thermoelectrics, laser technologies.
Termin składania wniosków: 10.04.2015, g. 10:00 CET.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-v4--japonia-/aktualnosci/art,3140,wspolpraca-panstw-v4-japoniainformacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-i-konkursie.html
MARTEC II CALL 2015
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa
z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II biorących udział w konkursie. Zakres tematyczny konkursu obejmuje m.in.
następujące obszary badawcze: Offshore structures for renewable energy, Safety and security, Environmental impact.
Termin składania wniosków: 29.04.2015, g. 17:00 CET.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/martec-ii/aktualnosci/art,3176,martec-ii-call-2015-otwarcienaboru-wnioskow-w-konkursie-miedzynarodowym.html
INNOLOT
Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego.
Przewidywany termin składania wniosków: kwiecień-czerwiec 2015.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/
BIOSTRATEG
Celem głównym programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach oraz
transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach, w tym:

racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;

przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;

ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

leśnictwo i przemysł drzewny.
Planowany termin składania wniosków: maj-lipiec 2015.
http://ncbir.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo--biostrateg/aktualnosci/art,2880,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-w-ramach-programu-srodowisko-naturalnerolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html
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 2015.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skalidemonstracyjnej/
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
BLUE GAS
Program jest ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych
technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego. Głównym celem programu jest rozwój technologii
w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce i ich wdrożenie w działalności gospodarczej funkcjonujących
w Polsce przedsiębiorstw.
Planowany termin składania wniosków: wrzesień 2015.
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
Oferta programowa NFOSiGW
http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/publikacje/przewodnik/przewodnik_po_programach_priorytetowych2015.pdf
WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE. CZĘŚĆ 2) WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW LIFE W PERSPEKTYWIE
FINANSOWEJ 2014 – 2020 (projekty tradycyjne)
Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Komisji Europejskiej, planowanym końcowym terminem
składania wniosków tradycyjnych do Programu LIFE w naborze 2015 jest 15 września 2015 roku. Zakładając utrzymanie takiego terminu Komisji, należy liczyć się z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów LIFE ze środków
NFOŚiGW w połowie kwietnia 2015 r., z ostatecznym terminem składania wniosków w II połowie czerwca 2015 r.
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor2014--rpjekty-trad/
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa
poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe:

upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;

aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Planowany termin składania wniosków: czerwiec 2015.
http://nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/edukacja/aktualnosci-edukacja/art,257.html

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE
PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA
Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które
w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność
i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:
Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy), sądy
i jednostki prokuratury, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi,
jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia
medyczna.
Termin składania wniosków: 4.05.2015.
http://www.wwpe.gov.pl/programy/popc/nabor-wnioskow-popc-2-1-2/

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe

UWAGA!! W przeglądzie nie uwzględniono: kredytów, finansowania wdrażanego przez PARP i MG, programów dla
miast, gmin, programów regionalnych, programów niewspółfinansowanych, programów dot. zarządzania energią w
budynkach. 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.

Źródło: Tapeciarnia.pl
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Wydarzenia
2015.03.04
Warszawa
Zmiany w energetyce 2015
Konferencja poświęcona omówieniu
najważniejszych zmian otoczenia regulacyjno-prawnego energetyki i przemysłu
w 2015 roku. Omówione zostaną m.in:

nowy pakiet klimatyczny UE
a przyszłość polskiej energetyki
i przemysłu

koncesje na obrót węglem

nowe zasady handlu i importu
węgla

nowa ustawa o prawach konsumenta i nowe zasady zawierania
umów
konsumentprzedsiębiorstwo energetyczne

nowa ustawa o OZE i nowe
zasady wsparcia energetyki odnawialnej

efekt zachęty i wsparcie dla
kogeneracji i OZE

nowe obowiązki firm energetycznych w ramach REMIT

implementacja dyrektywy IED
i nowe obowiązki dla przemysłu
i energetyki.
http://www.adventure.pl/energia_2015_
wstep.php
2015.03.04
Szczecin
Jak z sukcesem napisać wniosek do
Horyzontu 2020
Spotkanie skierowane jest do pracowników naukowych regionalnych uczelni
oraz przedsiębiorców posiadających
swoją siedzibę lub oddział na terytorium
woj. zachodniopomorskiego zainteresowanych składaniem wniosków projektowych Horyzontu 2020.
Podczas spotkania informacyjnego
uczestnicy dowiedzą się dlaczego warto
aplikować do Horyzontu 2020, omówiona zostanie dokumentacja konkursowa,
rodzaje projektów i konkursów, a także
przedstawione zostaną formalne kryteria oceny wniosków. Dodatkowo
uczestnicy spotkania będą mieli okazję
zapoznać się z elementami dobrego
wniosku, a także przeanalizowane zostaną wybrane części wniosku: Impact
(wpływ projektu i upowszechnianie
wyników) oraz Implementation
(wdrożenie oraz jakość i efektywność
zarządzania projektem).
http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.p
hp/pl/Programy_badawcze/21,1182

2015.03.05
Kielce
XIV Konferencja "Odnawialne
źródła energii – NOWA USTAWA OZE ENEX 2015” towarzysząca XVIII Międzynarodowym
Targom Energetyki i Elektrotechniki ENEX
Tegoroczna konferencja będzie miała
przełomowe znaczenie ze względu na
uchwaloną w dniu 16 stycznia 2015
przez Sejm RP ustawę OZE. Swoją
obecność potwierdził przedstawiciel
Departamentu Energii Odnawialnej
Ministerstwa Gospodarki, który omówi nowe zasady wspierania energii
wytwarzanej z OZE w świetle przyjętej ustawy.
Konferencja w Kielcach będzie stanowić forum do dyskusji. Wystąpią na
niej, m.in. przedstawiciele Polskiej
Izby Biomasy, EC BREC, Polskiego
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Towarzystwa Rozwoju Małych
Elektrowni Wodnych oraz GDF Suez
Energia Polska S.A. W czasie przerw
będzie można się zapoznać z bogatą
ekspozycją targową np. różnego rodzaju urządzeń do energetyki wiatrowej czy solarnej oraz prezentacją
biomasy, wieczorem zaś odbędzie się
uroczysty bankiet w Restauracji Patio
w Hotelu Kongresowym.
http://www.cire.pl/item,106048,7.html
2015.03.05 - 2015.03.06
Kielce
XVIII Międzynarodowe Targi
Energetyki i Elektrotechniki
ENEX
XVIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XIII
Targi Odnawialnych Źródeł Energii
ENEX - Nowa Energia to miejsce,
w którym corocznie blisko 100 firm
prezentuje urządzenia energetyczne
i elektroenergetyczne, najnowsze
technologie armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem czy kotłowni opalanych biomasą. Stoiska wypełnia sprzęt
związany z odnawianymi źródłami
energii, wytwarzaniem, przesyłaniem
i dystrybucją energii oraz eksploatacją
urządzeń energetycznych i modernizacją tych już istniejących.
http://www.targikielce.pl/pl/enex.htm

2015.03.05
Kielce
VIII Forum Pomp Ciepła
Forum Pomp Ciepła orgaznizowane
przez Redakcję GLOBEnergia we współpracy z Targami ENEX Nowa Energia to
coroczne spotkanie skupiające inwestor ów , d os t a w c ów , w y k ona w c ó w
i wszystkich zainteresowanych tematem
grzewczego wykorzystania pomp ciepła.
Podczas spotkania specjaliści od lat zajmujący się montażem pomp ciepła
i innych instalacji OZE podzielili się swoimi doświadczeniami i problemami instalacyjnymi.
http://www.globenergia.pl/forumpompci
epla
2015.03.05
Poznań
Tworzenie budżetu w Horyzoncie
2020
Warsztaty skierowane do osób, które
zamierzają przygotowywać i składać
wnioski do Horyzontu 2020. Podczas
spotkania omówione zostaną: zasady
finansowe w Horyzoncie 2020, konstruowanie budżetu, kalkulacja kosztów,
świadectwo kontroli sprawozdań finansowych.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenianaszeszkolenia.php
2015.03.06
Kielce
I edycja konferencji "Inwestycje
w elektrownie wodne"
Konferencja będzie towarzyszyć XIII
Targom Odnawialnych Źródeł Energii
Enex – Nowa Energia (5-6 marca 2015
r.). Prezentacje poprowadzą eksperci
z branży energetyki wodnej.
Zakres tematyczny konferencji:

jak znaleźć dobrą lokalizację oraz
określić jej potencjał

jak rozpocząć inwestycję – koncepcja techniczna oraz decyzja
środowiskowa

modele inwestycyjne dla MEW

MEW w perspektywie finansowej 2014 – 2020

sprzedaż energii z odnawialnego
źródła.
Dodatkową atrakcją będzie wyjazd studyjny do MEW województwa świętokrzyskiego.
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/i-edycjakonferencji-inwestycje-w-elektrowniewodne

Wydarzenia
2015.03.06
Kielce
VI FORUM SOLAR+
"Fotowoltaika w Polsce: Rynek
i inwestycje"
Ogólnopolska konferencja poświęcona branży PV. Co roku podczas targów ENEX Nowa Energia, Redakcja
GLOBEnergia wraz z targami Kielce
organizuje wydarzenie dla przedstawicieli branż fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, inwestorów,
władz samorządowych oraz pasjonatów energetyki słonecznej. Spotkanie
jest niepowtarzalną okazją do poznania i poszerzenia wiedzy na temat
rozwiązań OZE oraz spotkania
z wysoko wykwalifikowanymi ekspertami z branży słonecznej.
http://www.globenergia.pl/forumsolar
2015.03.06 - 2015.03.14
Włochy
Hydroenergetyka – dobra praktyka
Szkolenie wyjazdowe dotyczące hydroenergetyki. Podczas szkolenia
przedstawione zostaną m.in następujące zagadnienia:

porównanie systemów
wsparcia odnawialnych źródeł
energii, obowiązujących
w krajach Europy Zachodniej,

modernizacje elektrowni
wodnych i przykłady dobrych
praktyk,

zwiększenie możliwości wykorzystania potencjału hydrologicznego,

nowe technologie w hydroenergetyce, ze szczególnym
uwzględnieniem elektrowni
na bardzo niskich spadachprzykład budowy elektrowni
wodnej,

zwiedzanie wybranych lokalizacji elektrowni wodnych,
w tym m. in. lokalizacji na
ujęciach wód dla wodociągów
i instalacji łączenia elektrowni
wodnych z innymi odnawialnymi źródłami energii,

wizyty w fabrykach sprzętu
dla elektrowni wodnych,

warunki geograficzne umożliwiające wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego,

możliwość skorzystania ze
sportów zimowych.
http://ioze.pl/energetykawodna/aktualnosci/hydroenergetykadobra-praktyka-szkolenie-
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wyjazdowe-do-wloch
2015.03.09 - 2015.03.10
Warszawa
Central and Eastern Europe
Shale Gas and Oil Summit 2015
Konferencja i wystawa dotycząca
gazu łupkowego w Europie.
http://www.ceeshalegas.com/
2015.03.09 - 2015.03.10
Poznań
Wycena wartości niematerialnych i prawnych - znaków towarowych, marek, know-how, licencji
Szkolenie dotyczące wyceny wartości
niematerialnych i prawnych - znaków
towarowych, marek, know-how, licencji.
http://www.bomis.pl/terminy_szkolen
.php?szkolenie=649
2015.03.10 – 2015.03.12
Kopenhaga, Dania
OFFSHORE 2015
Konferencje dotycząca morskiej
energetyki wiatrowej.
http://www.ewea.org/offshore2015/c
onference/
2015.03.10
Warszawa
Ustawa o OZE – nowe zasady
wsparcia
W dniu 16 stycznia 2015 po prawie
pięciu latach prac Sejm przyjął Ustawę o odnawialnych źródłach energii.
W trakcie seminarium poruszone
będą następujące kwestie:

nowe regulacje prawne –
kierunek zmian, główne zagadnienia problemowe

charakterystyka funkcjonujących systemów wsparcia

gwarancje pochodzenia jako
instrument uzupełniający

warunki uprawniające do
skorzystania z danego systemu

procedury w sprawach aukcji
i świadectw pochodzenia

obowiązki i uprawnienia podmiotu uczestniczącego
w systemie aukcyjnym, art.
160

modyfikacja obowiązku koncesyjnego



istniejące instalacje OZE „stary” czy „nowy” system
wsparcia

zakaz „nadwsparcia”, art. 39

ustawa OZE a ustawa – Prawo
energetyczne

Wytyczne Komisji Europejskiej
z lipca 2014.
http://www.powermeetings.eu/konferen
cje/en/seminarium-Ustawa-OZE-nowezasady-wsparcia-2015/
2015.03.10 - 2015.03.11
Londyn, Wielka Brytania
Solar Finance & Investment
Wydarzenie dotyczące energetyki słonecznej - sposobu utrzymaniu jej rozwoju oraz aspektów finansowych.
http://finance.solarenergyevents.com/?ut
m_source=evvent&utm_medium=web
&utm_campaign=event_listing
2015.03.10 - 2015.03.13
Poznań
VI forum budownictwa energooszczędnego i pasywnego
Podczas Forum zaprezentowane zostaną najlepsze rozwiązania stosowane
w budownictwie niskoenergetycznym
na świecie, a także w jaki sposób samorządy, firmy i osoby indywidualne mogą
skorzystać z tych rozwiązań.
W poprzednim roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wdrożył dwa
p r og r a m y w s p a r c i a i n w e s t y c j i
w budynki niskoenergetyczne dla osób
indywidualnych i dla podmiotów publicznych. Forum przybliży oba programy potencjalnym beneficjentom i wskaże korzyści i wyzwania z nimi związane.
Europejscy specjaliści z zaprezentują
najnowsze rozwiązania stosowane
w budownictwie niskoenergetycznym.
Forum będzie też szansą dla polskich
firm do prezentacji produktów i usług
z tej dziedziny.
Udział w Forum jest bezpłatny.
http://www.budma.pl/pl/news/vi_forum
_budownictwa_energooszczednego_i_pasywnego/
2015.03.11 - 2015.03.13
Sofia, Bułgaria
11th Energy Efficiency & Renewable Energy Conference, Forum
and Exhibition for South-East Europe
Konferencja dotycząca najlepszych
praktyk i wyzwań w sektorze energii
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Wydarzenia
w Europie Południowo-Wschodniej.
Wezmą w niej udział przedstawiciele
sektora energii, operatorów sieci i
obiektów użyteczności publicznej, budownictwa, finansów i administracji
państwowej. Wystawa i forum będą
m.in. promować najnowsze osiągnięcia
technologiczne oraz zachęcać do ich
wdrożenia w Europie PołudniowoWschodniej.
http://viaexpo.com/en/pages/ee-reexhibition
Źródło: Tapeciarnia.pl

2015.03.11
Poznań
Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla
doktorantów i młodych naukowców
Spotkanie informacyjne skierowane do
młodych naukowców i doktorantów
dotyczące możliwości stypendialnych
oferowanych przez różne organizacje: DAAD, Komisja Fulbrighta, FNP,
L’Oreal, Campus France, stypendia programu Marie Skłodowskiej - Curie
i portal EURAXESS; europejskie CV
czyli EUROPASS; doświadczenia stypendystów.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenianaszeszkolenia.php
2015.03.12 - 2015.03.13
Czeladź
XIII Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle
Konferencja dotycząca poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, aktywnego zarządzania energią,
sposobów na oszczędności, a także
inwestycji we własne źródło i prosumenctwa.
http://www.kierunekenergetyka.pl/konfe
rencja,1539,12954.html
2015.03.12 - 2015.03.13
Kazimierz Dolny
XV Jubileuszowy Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL
Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi: „Rok 2015: Perspektywy
rozwoju polskiej energetyki”. Przyjęta
panelowa formuła kongresu połączona z
indywidualnymi wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych stwarza szansę
na wszechstronne przeanalizowanie
strategii polskich spółek energetycznych
oraz zmian zachodzących na rynku. W

tym omawiane będą kwestie restrukturyzacji sektora, rosnących potrzeb
inwestycyjnych oraz sposobów na ich
finansowanie, a także perspektyw
rozwoju alternatywnych źródeł energii.
http://www.powerpol.pl/index.php/inf
ormacje.html
2015.03.12 - 2015.03.13
Londyn, Wieka Brytania
Citizens' Energy Forum
Forum dotyczące rozwoju i praktycznych rezultatów wdrażania prawodawstwa UE dotyczącego wewnętrznego rynku energii dla klientów detalicznych / użytkowników końcowych.
Uczestnicy to europejskie i krajowe
stowarzyszenia konsumentów, krajowe organy regulacyjne, europejskie
stowarzyszenia branżowe w dziedzinie energii elektrycznej i gazu, rządy
krajowe UE i instytucje europejskie.
http://ec.europa.eu/energy/en/events/
citizens-energy-forum-london
2015.03.12 - 2015.03.13
Wiedeń, Austria
ERA-Net Smart Grids Plus
Launch Event
W związku z uruchomieniem pierwszego konkursu w ramach ERA-Net
Smart Grids Plus, koordynator inicjatywy zaprasza do udziału w ERA-Net
Smart Grids Plus Launch Event: From
Local Trials Towards a European
Knowledge Community. Podczas spotkania będzie można uzyskać
informacje na temat szczegółów inicjatywy i samego konkursu, jak również nawiązać kontakty z przyszłymi
partnerami (pre-scheduled matchmaking sessions for RD&D projects).
Stworzono narzędzie B2Match, mają-

ce stanowić pomoc w znalezieniu partnerów projektu. Narzędzie oraz informacje o zbliżających się spotkaniach
tematycznych dostępne są na stronie
internetowej:
http://www.b2match.eu/smartgridsplus
http://eranet-smartgridsplus.eu/
http://www.eranetsmartgridsplus.eu/news-events/newsdetail/news/era-net-smart-grids-pluslaunchevent/?tx_news_pi1[day]=12&tx_news_
pi1[month]=3&tx_news_pi1[year]=2015
&cHash=0b301a150f9c4837cea96e209bc
4ade7
2015.03.17
Wrocław
Panel Dyskusyjny "Przyszłość Energetyczna Polski"
Panel Dyskusyjny pt. "Przyszłość Energetyczna Polski" to cykliczne wydarzenie
organizowane przez dwa koła naukowe
z Politechniki Wrocławskiej: Studenckie
Koło Naukowe Płomień z Wydziału
Mechaniczno-Energetycznego i Koło
Naukowe Allin z Wydziału Chemicznego. W tym roku odbędzie się już jego
czwarta edycja. Każdego roku uczestnicy
spotkania starają się znaleźć odpowiedzi
na nurtujące pytania z zakresu energetyki. Głównym tematem 3 edycji panelu
była Dyrektywa 3x20%. W tym roku
podjęta będzie tematyka energetyki
prosumenckiej - czy warto być prosumentem, jak nim zostać, ile to kosztuje i
jakie przynosi korzyści. Panel Dyskusyjny
ma na celu poszerzanie wiedzy dotyczącej tematów z zakresu szeroko rozumianej energetyki. Każdego roku organizowane wydarzenie cieszy się coraz większą popularnością, a jego odbiorcami są
studenci, pracownicy naukowi, przedstawiciele firm (m.in. Fortum Power and Heat
Polska) oraz uczniowie szkół ponadgim-

Wydarzenia
nazjalnych.
http://przyszloscenergetyki.pwr.wroc.
pl/glowna.html
2015.03.17
Bruksela, Belgia
EU Leading on renewable energy policy
Konferencja na temat odnawialnych
źródeł energii. Poranna sesja będzie
poświęcona europejskiemu przywództwu w zakresie polityki i ram
prawnych dotyczących energii odnawialnej. Sesja popołudniowa będzie
dotyczyła ułatwień dla rozwoju
i zwiększenia innowacji technologicznych w zakresie OZE.
http://ec.europa.eu/energy/en/events/
eu-leading-renewable-energy-policy
2015.03.19-2015.03.20
Florencja, Włochy
Pierwsza konferencja nt. czystych technologii energetycznych
(JCCET 2015 1st)
Celem konferencji jest zaprezentowanie nowatorskich i najważniejszych
postępów w zakresie czystych technologii energetycznych oraz ułatwienie kontaktów między badaczami
a praktykami z różnych obszarów
naukowych, których łączy wspólne
dążenie do doskonalenia technik
powiązanych z czystymi technologiami energetycznymi.
http://www.jocet.org/jccet/1st/

2015.03.23 - 2015.03.26
Luksemburg, Luksemburg
EURATOM Member States Training 2015 - Nuclear Safeguards
Seminar
Celem seminarium jest przekazanie
uczestnikom wiedzy na temat wszystkich aspektów Traktatu Euratom oraz
zapoznania ich z ramami prawnymi
w zakresie zabezpieczeń jądrowych.
http://europa.eu/newsroom/calendar/
events/2015/03/23_euratom_training
_en.htm
2015.03.24-2015.03.26
Iława
Konferencja Paliwa z odpadów
Konferencja stanowiąca płaszczyznę
wymiany informacji na temat aktualnych zagadnień związanych z wytwarzaniem i wykorzystywaniem paliw z
odpadów. W roku niniejszym poruszona zostanie także tematyka związaną z termiczną obróbką odpadów
w procesach pirolizy i zgazowania.
http://www.abrys.pl/szkolenia-ikonferencje/wyszukiwarkakonferencji/pojedynczakonferencja/cal/event/id/152/2015/03/24/?tx_c
al_controller%5Bpreview%5D=1&cH
ash=eb7a6a0e72a3eb9e2cecedb51f9e
6d9e
2015.03.24
Warszawa
Ustawa o odnawialnych źródłach
energii - zasady wsparcia
Spotkanie dotyczące ustawy o odnawialnych źródłach energii

z 16.01.2015 roku, druk senacki nr 817.
http://www.masterinstitute.pl/program,162,USTAWA%20o%20
OZE
2015.03.25 - 2015.03.26
Praga, Czechy
4th Gasification Summit 2015
Czwarta z cyklu konferencja dotycząca
technologii zgazowania. W ramach
konferencji odbędą się sesje wykładowe, panele dyskusyjne, otwarte dyskusje z ekspertami na temat: maksymalizacji sukcesów handlowych z technologii
zgazowania przez zwiększenie efektywności i zapewnienia zgodności procesu.
Ponadto planowana jest wizyta w elektrowni Sokolovská Uhelná’s w miejscowości Vresova.
http://www.wplgroup.com/aci/conferen
ces/euecg4.asp?utm_source=streamsend&utm
_medium=email&utm_content=22166555&
utm_campa
2015.03.25 - 2015.03.27
Warszawa
Wystawa Technik Solarnych
Wydarzenie poświęcone alternatywnym źródłom energii - technice instalacji paneli fotowoltaicznych i solarnych.
Wydarzenie w założeniu ma się stać
impulsem do rozwoju rynku ekoenergii. Wystawa Technik Solarnych
będzie towarzyszyć XIII Targom ELEKTROTECHNIKA 2015 i XXIII Targom
ŚWIATŁO 2015.
http://www.cenerg.pl/
2015.03.25 - 2015.03.26
Wiedeń, Austria
Power Transmission Tech 2015
Konferencja dotycząca technologii stosowanych w przesyle energii.
http://www.wplgroup.com/aci/conferen
ces/eu-etp2.asp
2015.03.26 - 2015.03.27
Ateny, Grecja
International Forum on Recent
Developments of CCS Implementation
Forum dotyczące wychwytu i magazynowania CO2. Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące wdra-

Źródło: Tapeciarnia.pl
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Wydarzenia
żania CCS na świecie, przyszłego finansowania CCS ze źródeł unijnych oraz
szans i wyzwań jakie stają przed tą technologią.
http://www.co2quest.eu/ccsforum15.ht
m
2015.03.26 - 2015.03.27
Połaniec
Forum Biomasy. Produkcja, kontraktowanie, logistyka
Wiosenne Forum Biomasy powermeetings.eu już na stałe wpisało się
w kalendarz spotkań branży
„biomasowej” i stanowić będzie naturalną platformę wymiany informacji, osiągnięć i wyników doświadczeń. Będzie
szansą do nawiązania kontaktów z producentami, dostawcami i firmami logistycznymi, umożliwiając dostawcom
biomasy jak również dostawcom rozwiązań technologicznych zapoznanie się
z oczekiwaniami jej odbiorców i użytkowników przemysłowych.
Prelekcje przygotują przedstawiciele
czołowych firm energetycznych, dostawcy usług jak również przedstawiciele
najważniejszych urzędów, instytutów
i instytucji kontrolujących.
Poprzednie edycje spotkań biomasowych organizowanych w ramach powermeetings.eu skupiły prawie 2000 ekspertów i przedstawicieli najważniejszych
firm z branży, przedstawicieli rządu oraz
świata nauki, co z pewnością świadczy o
dużej randze wydarzeń.
Pierwszego dnia Forum, po części konferencyjnej odbędzie się uroczysta kolacja, która będzie doskonałą okazją do
zawarcia nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów branżowych.
http://powermeetings.eu/konferencje/en/
forum-biomasy-produkcjakontraktowanie-logistyka-gdfsuez-2015/
2015.03.27
Warszawa
III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
Unia Europejska postanowiła podjąć
wyzwanie, jakim jest naprawa jakości
środowiska, w którym żyjemy, i jednym
z istotnych efektów tych działań jest
przyjęcie pakietu energetyczno klimatycznego, czyli zbioru przepisów
mających na celu obniżenie globalnej
emisji CO2. W trakcie ostatniego szczytu klimatycznego uzgodniono, że w ramach tych czynności UE ograniczy emisję CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030
r. względem roku 1990. Jest to bardzo

ambitne i kosztowne założenie, dlatego w wyniku negocjacji mniej zamożne kraje, czyli te z PKB poniżej 60
proc. średniej unijnej (w tym Polska)
do 2030 r. będą mogły przekazywać
elektrowniom darmowe pozwolenia
na emisję CO2. Polska może liczyć na
ok. 280 mln darmowych uprawnień
do emisji dwutlenku węgla, powstanie
także fundusz modernizacyjny dla
elektroenergetyki finansowany z rezerwy uprawnień do emisji UE. Środki z tego funduszu Polska musi przeznaczyć na unowocześnienie produkcji energii oraz poprawę efektywności
energetycznej.
Podczas konferencji uczestnicy dyskusji spróbują odpowiedzieć na pytania
oraz omówią następujące zagadnienia:

model Funduszu Modernizacji

model „funduszu” darmowych uprawnień

innowacyjność przemysłu na
rzecz rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej

wyzwania dla polityki wsparcia rozwoju innowacyjności

techniczny aspekt polskiego
Energiewende
Konferencja składać się będzie z kilku
sesji, a każda z nich stanowić będzie
dyskusję panelową z udziałem polskich i zagranicznych czołowych
przedstawicieli środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię
publiczną oraz członków parlamentu.
http://www.proinwestycje.pl/index.ph
p?option=com_content&view=article
&id=510%3A27-marca-2015-iiiforum-gospodarkiniskoemisyjnej&catid=36%3Acyklkonferencji&Itemid=120&lang=pl
2015.03.28 - 2015.03.29
Bydgoszcz
Międzynarodowe Targi Energii
Odnawialnej TEO
Impreza targowa poświęcona wyłącznie ekologicznym źródłom energii.
Wydarzenie w założeniu ma się stać
impulsem do rozwoju rynku ekoenergii w Polsce i Środkowej Europie.
Tematyka targów dotyczy przede
wszystkim odnawialnych źródeł energii. Przedstawione zostaną systemy
grzewcze wykorzystujące OZE,
w tym: kotły, piece, kominki, kolektory słoneczne, klimatyzatory, pompy
cieplne, biopaliwa stałe, pelety, biopaliwa płynne, biogaz.

Targi Energii Odnawialnej odbywać się
będą równolegle z XXXIII edycją Międzynarodowych Targów Budownictwa
i Instalacji GRYF-BUD oraz Targami
Inwestycyjnymi INVEST-BUD. Odwiedzającymi Targi będą przedstawiciele
samorządów lokalnych, inwestorzy,
projektanci, architekci, spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe, właściciele
domów jednorodzinnych, przedstawiciele administracji szkół, szpitali, i innych
budynków użyteczności publicznych.
Celem organizatorów jest sprawienie,
aby Targi TEO stały się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami. Firmy zwracają uwagę
na niewielką wiedzę i dostępność rozwiązań ekologicznych w naszym kraju.
Stąd pomysł imprezy, która byłaby miejscem propagowania wiedzy teoretycznej
i dałaby odpowiednie narzędzia praktykom.
http://www.targi -pom.com.pl/169 teo_28_29_03_2015r_.html
2015.03.30
Warszawa
INTELIGENTNE MIASTA – Ogólnopolski Kongres SMART
Największe wydarzenie dedykowane
przedstawicielom biznesu oraz włodarzom miast w celu nawiązania relacji
partnerskich w branży SMART.
Kongres ma na celu edukowanie
i promowanie inteligentnych technologii,
stworzenie platformy do dyskusji z lokalnymi władzami oraz przedsiębiorcami,
przedstawienie najnowszych rozwiązań
technologicznych na rynku oraz przekazanie informacji na temat aktualnych
funduszy unijnych wspierających wyżej
wymienione inwestycje.
Koncepcja inteligentnego miasta to jeden z bardziej wiodących tematów
wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz właścicieli
lokalnych przedsiębiorstw. Nowe technologie, zielone dzielnice, zrównoważony transport, to rozwiązania, dzięki którym mieszkańcy dużych i małych metropolii będą mogli poprawić jakość życia
wpłynąć na poprawę środowiska. Przedsiębiorcy oraz podmioty administracyjne
poprzez zastosowanie inteligentnych
sieci elektroenergetycznych będą mogły
zaoszczędzić na rachunkach za prąd
i wodę.
Ogólnopolski Kongres SMART będzie
składał się z debaty otwierającej na temat: „Wpływu inteligentnych rozwiązań
SMART na rozwój polskich miast
i przedsiębiorstw”. Następnie odbędą

Wydarzenia
się cztery wiodące bloki tematyczne: inteligentne wykorzystanie energii, nowe technologie, transport ekologiczny, infrastruktura. Podczas Kongresu zostaną poruszone takie kwestie jak: mechanizmy finansowania
w inteligentne technologie, narzędzia
i technologie wspierające efektywność energetyczną, perspektywy
rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej czy inwestycja w infrastrukturę, czyli w jaki
sposób rozwinąć lokalną gospodarkę.
http:// inte lig entne -m iasta .e u/okongresie/
2015.04.08 - 2015.04.09
Warszawa
XXI Konferencja Energetyczna
EuroPower
W wydarzeniu wezmą udział kluczowi przedstawiciele rynku, regulator
oraz administracja centralna i samorządowa, a także firmy świadczące
usługi dla sektora.
http://konferencjaeuropower.pl/
2015.04.09 - 2015.04.10
Warszawa
II Konferencja „Kogeneracja –
technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”
Celem konferencji jest przekazanie
praktycznej wiedzy z zakresu: przyszłość kogeneracji, korzyści prawne,
finansowe i środowiskowe, kogeneracja rozproszona, korzyści eksploatacyjne – dane techniczne, przykłady
instalacji kogeneracyjnych – doświadczenia praktyczne, rozwiązania
w dziedzinie kogeneracji – wybór
technologii oraz finansowych opcji
realizacji projektu, możliwość zastosowania trigeneracji.
Konferencja skierowana jest do
przedsiębiorstw ciepłowniczych, elektrociepłowni, samorządów, firm
współpracujących z branżą ciepłowniczą, naukowców zajmujących się
problematyką wytwarzania w kogeneracji.
http://nowaenergia.com.pl/2015/01/13/iikonferencja-kogeneracja-technologierealizacja-inwestycji-finansowanie/
2015.04.13 - 2015.04.14
Poznań
Wycena własności intelektualnej
na potrzeby komercjalizacji wie-
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dzy
Szkolenie dotyczące wyceny własności intelektualnej na potrzeby komercjalizacji wiedzy. Podczas szkolenia
wykonywane są ćwiczenia i analiza
przykładów przygotowanych w specjalnym systemie do analizy ekonomiczno-finansowej. W ten sposób
merytoryczne założenia programu
przedstawione są od razu poprzez
konkretne ich zastosowanie. Ćwiczenia obejmują zadania narzucające uczestnikom zasady określonej procedury analitycznej. Pozwala to na przeanalizowanie większej
ilości przykładów również przez osoby nieposiadające jeszcze biegłości
w tego typu procedurach.
http://www.bomis.pl/terminy_szkolen
.php?szkolenie=659
2015.04.14
Warszawa
Efekt zachęty" dla OZE i kogeneracji
Kolejne z cyklu spotkań poświęconych zmianom regulacyjnym dla szeroko rozumianej branży energetycznej, podczas których przeszkolono
już ponad tysiąc specjalistów z wchodzących oraz obowiązujących regulacji prawnych kształtujących branżę.
Kwietniowa edycja seminarium zostanie poszerzona o regulacje dotyczące
źródeł odnawialnych, a także o zagadnienia związane z uwzględnieniem
postanowień Wytycznych w Ustawie
o OZE, w tym zasady dotyczące zakazu „nadwsparcia” źródeł OZE.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/seminarium-efekt-zachety-wpostepowaniu-przed-Prezesem-UREw -

sprawie-udzielenia-promesy-koncesji/
2015.04.14 - 2015.04.15
Serock
Konferencja i targi PSEW 2015
Konferencja Polskiego Stowarzyszenia
Energetyki Wiatrowej to największe
branżowe wydarzenie w Polsce poświęcone energetyce wiatrowej.
Tradycyjnie uczestnicy Konferencji
będą mogli zapoznać się z oceną bieżącej sytuacji na rynku, zdobyć informacje
na temat najnowszych trendów oraz
usłyszeć najbardziej aktualne prognozy
rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, ale też w Europie i na świecie.
Będzie to również okazja do poznania
rozwiązań wielu palących problemów
prawnych, technologicznych czy związanych z kwestiami finansowania. Sesje
tematyczne jak co roku prowadzone
będą przez wybitnych ekspertów
z branży energetyki wiatrowej.
Konferencja PSEW to również miejsce
spotkań najważniejszych podmiotów
gospodarczych działających na rynku, co
stanowi okazję do nawiązania wielu
ważnych, strategicznych kontaktów
biznesowych. W konferencji biorą
udział przedstawiciele firm z całej Europy, między innymi developerzy, inwestorzy, producenci podzespołów czy
przedstawiciele sektora dystrybucji
energii, a także stowarzyszeń branżowych. Konferencja PSEW to ponadto
niepowtarzalna okazja do spotkań
przedstawicieli administracji państwowej, którzy odpowiedzialni są za regulowanie i kształtowanie zasad funkcjonowania rynku energetyki wiatrowej w
Polsce.
http://www.psew2015.psew.pl/index.ph
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p?lang=pl
2015.04.15 - 2015.04.16
Wrocław
Międzynarodowe Targi Innowacji
Energetycznych INENERG
Targi energetyki odnawialnej.
http://www.inenerg.com/477.html
2015.04.19 - 2015.04.23
Bukareszt, Rumunia
European Research Reactor Conference 2015
Konferencja RRFM będzie poświęcona
najnowszym światowym osiągnięciom w
zakresie technologii rektorów badawczych i zarządzania nimi, cyklu paliwowego reaktorów badawczych, ich użytkowania,
eksploatacji
zarządzania, a także nowych projektów
z wykorzystaniem reaktorów badawczych i innowacyjnych metod w obszarze fizyki reaktorów i termo-hydrauliki.
http://www.euronuclear.org/meetings/rr
fm2015/index.htm
2015.04.21 - 2015.04.22
Kraków
OZE Day 2014
Festiwal naukowy, będący połączeniem
targów wystawowych i konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii. W tym roku tematem wiodącym
będzie efektywność energetyczna. Jak co
roku spotkaniu będą towarzyszyć targi,
konferencje, warsztaty i inne ciekawe
wydarzenia związane z tematyką OZE.
http://www.oze-day.agh.edu.pl/
2015.04.21 - 2015.04.23
Praga, Czechy
World Nuclear Fuel Cycle 2015
Konferencja dotycząca komercyjnego
cyklu paliwa jądrowego, z naciskiem na
poprawę konkurencyjności gospodarczej.
https://www.etouches.com/ehome/9616
7?eb=152697
2015.04.22 - 2015.04.23
Kielce
VIII Targi Techniki Gazowniczej
EXPO-GAS
Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS
są okazją do spotkania w jednym miejscu ekspertów z branży gazowniczej
oraz do zapoznania się z innowacyjnymi

rozwiązaniami technologicznymi oraz
uczestniczenia w wydarzeniach towarzyszących wystawie. Co dwa lata
wybitna kadra naukowców
i praktyków z branży spotyka się
w Targach Kielce, aby przez dwa dni
dyskutować na ważne dla branży
tematy podczas specjalistycznych
konferencji i wykładów.
http://www.targikielce.pl/pl/expogas.htm
2015.04.22 - 2015.04.23
Amsterdam, Holandia
European Algae Biomass 2015
Konferencja dotycząca wykorzystania
biomasy z alg. Podczas spotkania
omówione zostaną najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i handlowe oraz studia przypadków z globalnego przemysłu algowego.
http://www.wplgroup.com/aci/confere
nces/eu-eal5.asp
2015.04.22
Szczecin
Sympozjum Fuel cells – energy
and transportation – design, prototyping, implementation
Sympozjum dotyczące zastosowania
ogniw paliwowych w energetyce
i transporcie.
http://www.stage-sofcproject.eu/?page_id=12
2015.05.03 - 2015.05.06
Nicea, Francja
ICAPP 2015
Kongres ICAPP stanowi forum dla
liderów przemysłu jądrowego do
wymiany informacji, wyników badań,
przeglądu stanu techniki i omówienia
przyszłych kierunków i potrzeb do
wdrożenia nowych systemów elektrowni jądrowych na całym świecie.
https://www.sfen.fr/ICAPP
2015.05-07-2015.05.08
Czeladź
Forum Technologii – IED, BREF,
BAT, BEP. Emisje przemysłowe,
dostępne technologie
Dwudniowe Forum o międzynarodowym wydźwięku, składało się będzie
z części konferencyjnej połączonej
z prezentacją firm oraz uroczystą
kolacją. Drugiego dnia odbędą się
warsztaty oraz zwiedzanie Elektrocie-

płowni w Będzinie. Forum tworzone jest
z myślą o rozwoju branży i od pierwszej
edycji stawia przed organizatorami ambitne zadanie stworzenia neutralnego
miejsca do wymiany wiedzy
i doświadczeń poprzez udział wszystkich
podmiotów działających na rynku: od
urzędów, regulatorów, poprzez producentów, dostawców technologii – po jej
odbiorców – zakłady energetyczne i
ciepłownicze.
Tematyka Forum skoncentrowana będzie przede wszystkim na tych aspektach, które muszą być bezwzględnie
brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska
w przedsiębiorstwach, a szczególnie za
monitorowanie i ograniczanie emisji
przemysłowych, w tym takich zagadnieniach, jak m.in.:

bieżące kierunki regulacji oraz
rozwój polityki EU w zakresie
ograniczenia emisji przemysłowych

POŚ – nowela a sytuacja podmiotów ingerujących w środowisko

dyrektywa IED, jak również
wytyczne BAT, BREF, BEP

stan prac nad konkluzjami BAT
dla dużych obiektów spalania
paliw (LCP)

identyfikacja stanu środowiska
gruntowo-wodnego dla potrzeb
raportu początkowego zgodnie z
wymogami dyrektywy IED

zarządzanie ryzykiem środowiskowym – rola nowoczesnych
ubezpieczeń środowiskowych

szanse i możliwości pozyskania
pomocy publicznej na inwestycje
związane z ograniczaniem emisji
przemysłowych w przedsiębiorstwach w nowej perspektywie
finansowej UE;
a także na omówieniu:

dostępnych technik i technologii
dla zmniejszania uciążliwości
emisji gazowych z działalności
przemysłowej.
http://www.powermeetings.eu/konferen
cje/en/forum-technologii-ied-bref-batbep-emisje-przemyslowe-dostepnetechnologie/

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.
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mgr inż. Katarzyna Łabinowicz,
dr inż. Zygmunt Parczewski,
dr inż. Aneta Świercz

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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