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Generowanie i magazynowanie energii odnawialnej jest
kluczowe dla rozwoju rynku
czystej energii. Od 2010 celem nowo u tworzon eg o
w Caltech Joint Center for Artificial Photosynthesis (JCAP) oraz
amerykańskiego Departamentu Energii (DOE) było opracowanie tzw. sztucznego liścia opłacalnego systemu produkcji paliw wyłącznie ze światła
słonecznego, wody i dwutlenku węgla, czyli poprzez naśladowanie naturalnego procesu
fotosyn tezy. Jedn ocześnie
badacze chcieli opracować
sposób magazynowania wytworzonej energii w postaci
paliwa, które można byłoby
wykorzystać w żądanym momencie. W ciągu ostatnich
pięciu lat naukowcy z JCAP
poczynili znaczne postępy
w rozwoju tej metody,
a w ostatnim czasie przedstawili pierwszy kompletny, efektywny, bezpieczny i zintegro-

wany system ukierunkowany na
wytwarzania wodoru z wody
przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wyniki prowadzonych
prac opublikowano 24 sierpnia
w Energy and Environmental
Science.
Nowy system składa się z trzech
głównych komponentów: dwóch
elektrod (fotokatody i fotoanody) oraz z membrany. Na fotoanodzie dochodzi do utlenienia
cząsteczek wody, w wyniku
czego powstaje tlen, zaś na fotokatodzie dochodzi do reakcji
protonów i elektronów, w wyniku której powstaje wodór.
Dzięki plastikowej membranie
utrzymana jest separacja obu
gazów. Rozdzielenie gazów jest
niezwykle istotne, gdyż w przypadku ich zmieszania mogłoby
dojść do wybuchu. Dzięki membranie ograniczono więc nie
tylko ryzyko zapłonu, ale również doprowadzono do możliwości bezpiecznego i wydajnego
separowania tlenu i wodoru,

Źródło: tapeciarnia.pl

jednocześnie pozwalając na
płynny przepływ jonów.
Do produkcji sztucznego
liścia zostały wykorzystane
półprzewodniki, takie jak
krzem i arsenek galu, które
pozwalają na efektywną absorbcję światła. Procesu
korozji uniknięto zrealizowane poprzez pokrycie elektrod cienką warstwą dwutlenku tytanu (TiO2). Ta
62,5- nanometrowa powłoka
nie zakłóca procesu migracji
elektronów, a także nie
ogranicza dostępu promieni
słonecznych do panelu. Ponadto okazało się, że jej
wykorzystanie pop rawia
stabilność fotoelektrod.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wia
domosc/items/sztuczny-liscwykorzystywany-doprodukcji-paliwa

Pierwszy tego rodzaju trójgenerator na bazie ogniw
paliwowych ma obniżyć straty energii, koszty i emisje
Niemal połowę zużywanej na świecie
energii pierwotnej pochłania zaopatrzenie w energię elektryczną, grzewczą i chłodniczą. Większość tej energii pochodzi ze scentralizowanych
elektrowni, w których marnuje się do
70% dostępnej energii. Niewydajność
tego modelu jest zbyt wysoka, skutkując znacznymi emisjami CO2 i niepotrzebnie wysokimi kosztami eksploatacji. Problemy te mogłyby zostać
rozwiązane w przypadku zmiany tradycyjnych, scentralizowanych systemów wytwarzania energii na sprawną
tec h nolog ię mikrowy twa rzan ia
w miejscu zapotrzebowania. Obiecujące w tym zakresie wydają się stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC).
Technologia SOFC łączy wodór i tlen
w reakcji elektrochemicznej, aby
wytworzyć energię elektryczną. Jedynymi produktami ubocznymi są para
wodna, ciepło i niewielkie ilości dwutlenku węgla. Wodór może być pozyskiwany z paliw węglowodorowych,
takich jak gaz ziemny, który jest powszechnie dostępny w budynkach
mieszkalnych i obiektach użyteczności
publicznej. Przez trzy lata zespół projektu TRISOFC rozwijał tego typu
technologię, opracowując tani, trwały

i niskotemperaturowy prototyp trójgeneratora LT-SOFC (chłodzenie,
ogrzewanie i zasilanie).
Koordynator projektu TRISOFC,
dr Mark Worall z Uniwersytetu
w Nottingham przedstawił bliższe
szczegóły dotyczące dorobku projektu, który oficjalnie został zamknięty
wraz z końcem lipca: „Zespół zaprojektował, zoptymalizował i zbudował
prototyp trójgeneratora LT-SOFC,
opartego na integracji nowatorskiego
stosu LT-SOFC i osuszającej jednostki chłodzącej”. Dodatkowe części
składowe systemu to procesor paliwa
do reformowania gazu i inne, peryferyjne urządzenia elektryczne, mechaniczne i sterownicze (BoP).
System TRISOFC cechuje się wieloma unikatowymi parametrami, które
odróżniają go od dotychczasowych
osiągnięć techniki.
W szczeg óln o śc i
temp era tura pracy
sy stemu
TRISOFC
wynosi od
500
do

10 tys. dla najlepszej
pracy magisterskiej
dotyczącej energetyki
10 tys. zł może otrzymać autor lub
autorka najlepszej pracy magisterskiej poświęconej inteligentnym
systemom dystrybucji energii elektrycznej. To już druga edycja konkursu organizowanego przez firmę
TAURON. Zgłoszenia trwają do 30
września.
Celem konkursu jest wyłonienie
pracy, której tematyka będzie obejmować zagadnienia z obszaru inteligentnego rozprowadzania energii
elektrycznej.
Konkurs jest skierowany do adeptów Akademii Górniczo-Hutniczej,
Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki
Śląskiej, Politechniki Warszawskiej
oraz Politechniki Wrocławskiej,
którzy bronią swoją pracę magi-
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600 stopni Celsjusza w porównaniu z
800 -1 000 stopniami Celsjusza w przypadku zwykłych SOFC. „To ważne – jak
zauważa dr Worall – gdyż umożliwia
wyprodukowanie BoP i innych części
składowych zależnych od temperatury
ze stosunkowo tanich materiałów, takich
jak stal nierdzewna, co potencjalnie
znacznie obniży koszty materiałów
i komponentów”.
Cały artykuł:
h ttps://c energ .ien .com.pl/wiadomosc /
items/ d ru ku j-w-p d f -d ru ku j-w- rt fkoordynator-projektu-trisofc-dr-markw ora l l- op ow ia d a -o -u n ika t owy m trojgeneratorze-na-bazie-ogniw-paliw
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis .europa.eu/

Źródło: tapeciarnia.pl

sterską w roku a kad emic kim
2014/2015.
Na laureata najlepszej pracy czeka
nagroda w wysokości 10 000 zł. Komisja może przyznać także wyróżnienie specjalne w wysokości 3 000 zł.
Zwycięzcą pierwszej edycji konkursu
został Artur Maciąg z Politechniki
Częstochowskiej, który zbudował
analizator jakości energii elektrycznej,
umożliwiający pomiar, wyznaczanie
oraz rejestrację podstawowych parametrów zasilania. Jury konkursu doceniło przede wszystkim praktyczny
wymiar pracy laureata.
"Zaproponowane rozwiązania były
proste, skuteczne i stosunkowo tanie.
Świadczyły o wiedzy, kreatywności
i pracowitości autora. A właśnie te
cechy jako firma zawsze staramy się

promować" – podsumował przewodniczący komisji konkursowej Janusz
Kurpas ze spółki TAURON Dystrybucja.
Aby wziąć udział w konkursie, do
końca września należy przesłać organizatorom wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajduje
się stronie:
w w w. ta u ron -d y s try b u c ja .p l/ p l /
konkurs.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/id-10-tys-dla-najlepszej-pracymagisterskiej-dot-energetyki-1636
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce
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Magazynowanie energii słonecznej
Promieniowanie słoneczne stanowi
nieograniczone, ale jednocześnie niestabilne źródło energii. Znalezienie
opłacalnych sposobów magazynowania
en erg ii słonecznej zg romad zon ej
w słoneczne dni, rozwiązałoby częściowo problem ograniczonej dostępności promieniowania w dni pochmurne. Takie wyzwanie podjęli partnerzy
projektu COCHALPEC, dofinansowanego z unijnego stypendium Marie
Curie (IEF).
Ich sukces może wspomóc państwa
członkowskie w wywiązaniu się z obowiązków nałożonych przez dyrektywę
w sprawie odnawialnych źródeł energii, zgodnie z którą UE ma zaspokajać
do roku 2020 co najmniej 20% swojego zapotrzebowania na energię ze
źródeł odna wialnych. Dyrektywa
określa konkretne cele w zakresie
odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu dla każdego kraju. Rozpiętość celów jest ogromna i wynosi
od 10% dla Malty do 49% dla Szwecji.
Punktem wyjścia projektu COCHALPEC (Development of electrodes based
on copper chalcogenide nanocrystals for
photo-electrochemical energy conversion)
było opracowanie wydajnych i opłacal-

nych paneli fotowoltaicznych generujących prąd elektryczny w celu
rozszczepienia cząsteczek wody na
tlen i wodór. Koncepcja jest prosta,
ale koszt technologii rozszczepiania
był jak dotąd zbyt wysoki, aby
wprowadzić panele na rynek.
W odpowiedzi na to wyzwanie
zespół COCHALPEC opracował
sposób na produkowanie efektywnych i opłacalnych paneli fotowoltaicznych, które wytwarzają wodór
z energii słonecznej. Kluczem do
tego rozwiązania było wykorzystanie tak zwanych materiałów 2D,
które składają się z pojedynczej
warstwy atomów. Prawdopodobnie
najbardziej znanym materiałem 2D
jest grafen – jednowarstwowy grafit, który - podobnie jak inne materiały 2D, posiada wyjątkowe właściwości elektryczne.
Wyprodukowanie grafenu do pokrycia wystarczająco rozległego
obszaru, aby zebrać użyteczną ilość
energii słonecznej, nie
jest tanie. Dlatego też
zespół opracował nową,
opłacalną metodę produkcji z zastosowaniem

diselenku wolframu. Najnowsze wyniki
badań sugerują, że materiał ten ma właściwości przewodzenia podobne do grafenu
i mógłby stać się efektywnym materiałem
do bezpośredniej konwersji energii słonecznej w paliwo wodorowe.
Następnie zespół zajął się poszukiwaniem
opłacalnego sposobu produkowania paneli
fotowoltaicznych na bazie diselenku wolframu. W tym celu wymieszano diselenku
wolframu z płynnym rozpuszczalnikiem,
który przekształcił materiał w cienkie
płatki 2D. Płatki zostały następnie równomiernie rozłożone tak, aby utworzyć
wysokiej jakości cienką warstewkę, która
z kolei została przeniesiona do nowo
zaprojektowanego panelu nośnego z tworzywa sztucznego.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/item
s/magazynowanie-energii-slonecznej-naczas-sloty-za-pomoca-konwersji-wodoru
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

Plantacje nanoprętów na
dywanach grafenu przechwycą
energię Słońca
Grupa naukowców z Instytutu Chemii
Fizycznej (IChF) PAN w Warszawie
i Uniwersytetu w Fuzhou opracowała
nowatorski materiał fotokatalityczny:
połacie nanoprętów tlenku cynku,
wyhodowanych na podłożu grafenowym i pokrytych kropkami siarczku
kadmu. W obecności promieniowania
słonecznego taka kombinacja zeroi jedno-wymiarowych struktur półprzewodnikowych z dwuwymiarowym
grafenem świetnie katalizuje wiele
reakcji chemicznych - poinformował
Instytut w przesłanym PAP komunikacie.
Nowy materiał fotokatalityczny, skonstruowany przez naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF
PAN) w Warszawie i Wydziału Chemii
Uniwersytetu w Fuzhou w Chinach,
pod mikroskopem wygląda jak las:
proste, jednorodnie rozmieszczone
pnie wyrastają z płaskiego podłoża,
pnąc się ku górze na wysokość mierzoną w nanometrach, gdzie "korony"
półprzewodnikowych wydzieleń wyła-

pują promienie słoneczne.
Ten nowatorski materiał zaprojektowano w taki sposób, by podczas
przetwarzania energii słonecznej
zapewnić jak najlepszą współpracę
punktowych wydzieleń siarczku
kadmu (tzw. struktur zerowymiarowych) z nanoprętami tlenku cynku
(strukturami 1D) i g rafenem
(strukturą 2D) - czytamy w informacji prasowej.
Metody przetwarzania energii światła docierającego do Ziemi ze Słońca można podzielić na dwie grupy.
W grupie fotowoltaicznej fotony są
wykorzystywane do bezpośredniego generowania energii elektrycznej.
Podejście fotokatalityczne jest inne:
tu promieniowanie, zarówno widzialne, jak i ultrafioletowe, służy
do aktywowania związków chemicznych i przeprowadzania reakcji,
które magazynują energię słoneczną. W ten sposób można np. redu-

Źródło: tapeciarnia.pl
kować dwutlenek węgla do metanolu,
syntetyzować paliwa lub wytwarzać cenne półprodukty organiczne dla przemysłu
chemicznego czy farmaceutycznego.
"Zasada działania nowego, trójwymiarowego fotokatalizatora, opracowanego
przez grupę z IChF PAN i Uniwersytetu
w Fuzhou, jest prosta. Gdy na półprzewodnik – tlenek cynku ZnO lub siarczek
kadmu CdS – pada foton o odpowiedniej
energii, powstaje para elektron-dziura.
W normalnych warunkach praktycznie
od razu dochodziłoby do jej rekombinacji
i energia słoneczna byłaby tracona. Jednak w nowym materiale elektrony, uwolnione w obu półprzewodnikach wskutek
oddziaływania z fotonami, szybko spływają wzdłuż nanoprętów do podłoża grafenowego, które jest świetnym przewodnikiem.
Cały artykuł:
h ttps://cen erg.ien.com.pl/ wiad omosc/
items/plantacje-nanopretow-na-dywanach
-grafenu-przechwyca-energie-slonca
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Wyznaczanie trendów w nauce: usuwanie dwutlenku węgla
z atmosfery może mieć jedynie ograniczony wpływ na
oceany
Wyniki badań przeprowadzonych
niedawno pod kierunkiem naukowców
z Niemiec sugerują, że usuwanie dwutlenku węgla (CDR) – geoinżynieryjna
technika odsysania CO2 z atmosfery
może mieć ograniczone znaczenie
w przeciwdziałaniu skutkom jakie
minione emisje CO2 wywarły na środowiska morskie.
Badania prowadzone pod kierunkiem
Sabine Mathesius i opisane w Nature
Climate Change poświęcone były analizie długofalowej reakcji oceanów na
usuwanie CO2 z atmosfery. Analizując
pH, temperaturę i tlen rozpuszczony,
naukowcy ustalili, że nawet po kilku
stuleciach stosowania CDR, minione
emisje CO2 nadal „wywierać będą
istotny wpływ na środowisko morskie”.
Zespół przeprowadził symulację wpływu dwóch masowych interwencji
CDR o odmiennym tempie ekstrakcji
CO2 – w ramach pierwszej przyjęto
usuwanie z atmosfery 5 gigaton dwutlenku węgla rocznie, a w ramach
drugiej - 25 gigaton rocznie w scenariuszu wysokich emisji (ścieżka repre-

zentatywnych koncentracji (RCP)
8.5). Dzięki symulacjom naukowcy
obalili dwie hipotezy: pierwszą, wedle
której CDR jest w stanie przywrócić
w oceanach warunki sprzed ery przemysłowej, poprzez obniżenie stężenia atmosferycznego CO2 do poziomu preindustrialnego, oraz drugą,
zgodnie z którą wysokie wskaźniki
emisji CO2, po których nastąpi CDR,
wywierają długofalowe skutki na
oceany, podobne do tych ze scenariusza niskich emisji (RCP 2.6).
Po symulacji usunięcia 5 gigaton CO2
rocznie, naukowcy stwierdzili, że
korzyści dla środowiska wynikające
z takiego działania były zaskakująco
niewielkie. W wyniku zastosowania
CDR nie uzyskano w szczególności
c ofn ięc ia za kwa s za n ia oc ea nów. Maga zyn Scie nce don osi,
że: „Bez CDR powierzchniowe pH
zostałoby do roku 2200 obniżone
o 0,75 jednostek, a z CDR zakwaszanie spadłoby o 0,7 jednostek”.
Kiedy naukowcy przeprowadzili symulację efektów usunięcia 25 gigaton
dwutlenku węgla z atmosfery rocznie
- począwszy od roku 2150, ustalili, że

powierzchniowe pH oceanów zostałoby przywrócone dopiero w roku
2300. Autorka badań - Mathesius,
w wypowiedzi dla Science stwierdziła: „Spodziewałam się, że CDR wywrze większy skutek”.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/wyznaczanie-trendow-w-nauce
-u su wa n ie-d wu tlen ku -weg la -za tmosfery-mo ze-miec-j ed y n ieograniczony-wplyw-na-oceany
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/

Nowe materiały na bazie biokompozytów obniżają o 50%
energię wbudowaną
Partnerzy projektu BIOBUILD opracowali nowe struktury biokompozytowe, których produkcja pochłania mniej
energii w porównaniu z powszechnie
stosowanymi zastępnikami. Nowy
materiał, którego trwałość wynosi 40
lat, nie generuje dodatkowych kosztów po stronie producentów.
Efektywność energetyczna budynków
zazwyczaj wiąże się z obniżonym zużyciem energii na etapie użytkowania –
co jest jednym z głównych celów pakietu klimatyczno-energetycznego UE.
Jednak energia potrzebna do powstania tych budynków, nazywana również
energią wbudowaną, jest równie ważna dla oceny ich oddziaływania na
środowisko. Odpowiada tak naprawdę
za około 35% śladu węglowego budynku.
Obniżenie zużycia tej energii – od
wydobycia po przetwarzanie zasobów,
produkcję i transport było zasadniczym przedmiotem zainteresowania
projektu BIOBUILD. Partnerzy zakończonego w maju 2015 roku projektu
opracowali nowe materiały biokompozytowe, które pozwalają obniżyć ener-
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gię wbudowaną elewacji budynku, konstrukcji nośnej i wewnętrznych ścian
działowych o co najmniej 50% w porównaniu z najnowszymi materiałami –
a wszystko to bez podnoszenia kosztów.
Dorobek projektu spotkał się z uznaniem na tegorocznej konferencji JEC
Europe Innovation Awards, w czasie
której nowa elewacja BIOBUILD zdobyła nagrodę dla najbardziej innowacyjnego produktu w sektorze budowlanym.
„Ten produkt przesuwa granice zarówno elewacji, jak i inżynierii materiałowej w stronę nowych celów poprzez
wykorzystanie biokompozytów w wyjątkowo wymagającym sektorze budowlanym. Swoboda projektowania,
jaką dają biokompozyty, może wywrzeć silny wpływ na wygląd budynków” – stwierdził Guglielmo Carra,
kierownik pionu projektowego BIOBUILD z Arup Berlin; jednego z 13
partnerów projektu pracujących pod
kierunkiem NetComposites ze Zjednoczonego Królestwa.

Panele elewacyjne, które mogą zastąpić tradycyjne materiały budowlane,
w tym aluminium, stal, cegłę i beton,
są zbudowane z dwóch laminatów
biokompozytowych uzyskanych za
pomocą procesu produkcji w otwartych formach. Dwa laminaty są wykonane z impregnowanych biopoliestrem lnianych diagonali (o splocie
skośnym) Biotex o charakterystycznym wyglądzie: laminat zewnętrzny
ma wyraźną powłokę, która uwidacznia naturalną tkaninę, podczas gdy
wewnętrzny jest pomalowany na
biało. Zespół podkreśla, że do wyboru jest wiele kolorów powłok i wykończeń powierzchni, odpowiednio
do wymagań architekta.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ n owe-ma teria ly-na -b a zieb iokomp ozy tow-ob n iza ja -o-5 0 energie-wbudowana
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/
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Prąd z fal
Prosty i efektywny sposób pozyskiwania energii elektrycznej z fal morskich i oceanicznych proponuje
prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski z Akademii Morskiej w Szczecinie. Uczony zaprojektował zespół
prądotwórczy umieszczony na platformie przymocowanej do dna
morskiego w pewnej odległości od
brzegu, w warstwie falującej wody.
Jak tłumaczy profesor, podwodny
zespół prądotwórczy składa się
z silnika, generatora elektrycznego
i przekładni mechanicznej. Na wirniku silnika zainstalowane są zespoły
napędzające, które bezpośrednio
z falującej wody pobierają energię
do napędu generatora elektrycznego. W ten sposób energia fal morskich przetwarzana jest na energię
elektryczną.
Na wale silnika można zainstalować
wiele zespołów napędzających. Jeżeli zmienia się kierunek ruchu falującej wody, jedne skrzydła zmuszone
są wyjść z pozycji aktywnej do pozycji pasywnej. Wtedy drugie skrzydła przechodzą w pozycję aktywną
i dzięki temu wirnik obraca się
w niezmienionym kierunku.
Z wynalazku mogą skorzystać miejscowości nadmorskie, stocznie,
porty, mariny jachtowe, platformy

morskie, a także właściciele firm
produkujących rzeczne i morskie
urządzenia nawigacyjne. Zasilanie
tych ostatnich bywa problematyczne, ze względu na odległość od
istniejącej infrastruktury, a przecież
muszą one pracować przez całą
dobę.
Silnik zapewnia napęd prądnicy
urządzenia energetycznego w sposób ciągły, niezależnie od kierunku
przepływających fal morskich. Może
być wykorzystany w rozwiązaniu
samodzielnym lub układach złożonych. Funkcję napędową mogą pełnić nie tylko fale morskie i pływy,
ale także nurt rzek. Elektrownia
napędzana silnikiem proponowanego typu ma duży
potencjał aplikacyjny.
W porównaniu
z aktualnie stosowanymi elektrowniami produkującymi energię elektryczną z fal morskich, rozwiązanie
jest
zn a czn ie
prostsze w konstrukcji, a dzięki
t e mu
ta ń s z e

i bardziej sprawne. Pracuje wielomodułowo, w układzie poziomym lub pionowym,
więc jest bardziej elastyczne w instalacji.
Można je zastosować w układach stałych
i mobilnych, pływających lub półzanurzalnych. Nie bez znaczenia jest też kwestia
wyglądu – szczeciński wynalazek prezentuje się na wodzie bardziej estetycznie niż
spotykane układy wielopływakowe.
Cały artykuł:
h ttps://cen erg.ien .com.p l/ wia domosc/
items/prad-z-fal
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Źródło: tapeciarnia.pl

Nowe możliwości oceny potencjału energetycznego fal
morskich
W ciągu ostatnich lat wiele mówi
się o energii odnawialnej. Jednym
z celów polityki energetycznej jaki
Komisja Europejska postawiła przed
Unią Europejską jest co najmniej 27
- procentowy udział energii z odnawialnych źródeł w finalnym zużyciu
energii brutto w roku 2030. Powszechne wykorzystanie OZE nie
jest jednak łatwe. Wynika to między
innymi z niestabilności tych źródeł.
Dlatego też oparcie energetyki jedynie na odnawialnych źródłach byłoby
ryzykowne.
Jednią z form energii odnawialnej
jest energia fal morskich. Fale niosą
ogromny potencjał, który nie jest
jeszcze w pełni wykorzystany. Przewagą fal morskich jest ich większa
przewidywalność niż np. energii
wiatru. Dzięki temu łatwiej można
ocenić ilość energii jaką uzyska się
z tego źródła w czasie kilku godzin.
Nad rozwojem nowych metod prognozowania ilości energii możliwej

do uzyskania z fal morskich pracowali ostatnio badacze z grupy EOLO. Opracowali oni model oparty
na technice Random forest (RF) algorytmie opracowanym do rozwoju uczących się maszyn. Nową
metodę grupy EOLO opisano
w artykule Short-term forecasting of
the wave energy flux: Analogues, random forests, and physics-based models opub likowan ym na ła mach Ocean Engineering.
Zdaniem naukowców technika ta
jest znacznie bardziej niezawodna
niż wcześniejsze metody przewidujące ilość energii możliwą do wyprodukowania w przeciągu kolejnych 3-7 godzin. Modele EOLO są
oparte na historycznie prowadzonych pomiarach, w których poziom
energii fal w danych momentach
porównuje się ze sobą oraz z poziomami przewidywanymi na najbliższe kilka godzin. Pomiary są
dokonywane dzięki bojom, umiesz-

czon ym w różnych miejscach :
w Zatoce Biskajskiej, na Wybrzeżu Galicyjskim oraz na otwartym morzu.
Jeśli udałoby się wprowadzić energię z fal
do sieci, w sposób oczywisty nastąpiłby
wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych, a tym samym zbliżenie w realizacji
energetycznych celów Unii Europejskiej
h ttp s://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i t e m s/ n o w e - mo z l i w os ci - oc e n y p oten cjalu -fa l-en erg etyczn eg o-fa lmorskich

Nowy bioreaktor do produkcji metanu
Naukowcy Anni Alitalo i Marko Niskanen z Natural Resources Institute w Finlandii (Luke) opracowali bioreaktor
metanowy, który nie tylko jest w stanie
wytwarzać energię, ale także ją magazynować
(energię słoneczną, wiatru
i wodną). Ponadto reaktor może konwertować gaz drzewny (gaz syntezowy)
do czystego metanu, który po sprężeniu może być wykorzystany jako paliwo
transportowe. Bioreaktor, zdaniem
jego twórców, nie tylko umożliwia
produkcję przyjaznej dla środowiska
energii, ale może również przyczynić
się do zmniejszenia zależność od importu energii.
Profesor Erkki Aura, ojciec wynalazku,
stworzył pierwszą wersję bioreaktora,
wzbogacając odpowiednią populację
drobnoustrojów. Przy ich udziale
w bioreaktorze powstawał metan
i woda z dwutlenku węgla i wodoru.
Naukowcy odkryli, że zamiast czystych

gazów źródłowych - wodoru i dwutlenku węgla, mikroby methanogens są
zdolne produkować metan również
z gazu drzewnego (gaz syntezowy).
W toku prac nad bioreaktorem powstało kilka innowacji, z których Luke
złożył dwa wnioski patentowe.
Według naukowców produkcja biologicznego metanu najlepiej nadaje się
do zdecentralizowanych systemów
produkcji energii, elektrowni na małą
skalę. Sprawność procesu jest dobra.
Strata ciepła w procesie spalania wodoru wynosi maksymalnie 20 proc en t.
Ob ec nie
naukowcy poszukują partnerów do
k o me rc ja l i za c ji
innowacji. Alitalo
szacuje, że pierwsze reaktory wejdą
na rynek za dwa

Zarys przyszłych trendów
w absorpcji dwutlenku węgla
przez oceany
Morza i oceny odgrywają kluczową
rolę w absorpcji antropogenicznych
emisji CO2 do atmosfery. Ale czy to
oznacza, że możemy polegać na ich
zdolności do odwrócenia zachodzącej
zmiany klimatu? I co najważniejsze,
gdzie ten nadmiar CO2 z atmosfery
trafi? Projekt CARBOCHANGE rozszerzył wiedzę naukową i prognozy
w tym zakresie.
Dzięki wykorzystaniu rozległej sieci
pław, pływaków i statków badawczych, partnerzy dofinansowanego ze
środków UE projektu CARBOCHANGE (Changes in carbon uptake
and emissions by oceans in a changing
climate) mają dokonać najlepszej możliwą oceny ilości absorpcji netto dwutlenku węgla przez oceany teraz
i w przyszłości dla różnych scenariuszy zmian klimatu, opartych na minionych i obecnych zmianach obiegu
węgla w oceanach.
Badania te mają kluczowe znaczenie
dla poznania p rzy szłośc i Ziemi
w zmieniających się warunkach klimatycznych, gdyż wedle przypuszczeń na
przestrzeni ostatnich 20 lat oceany
pochłonęły około jednej czwartej
CO2 wyemitowanego przez ludzi do
atmosfery. Jednak druga strona tego
p roc esu to p ostępu ją c e wra z
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z absorpcją CO2 zakwaszanie oceanów, co pociąga za sobą dramatyczne następstwa dla organizmów morskich. Co gorsza oceany mogą nie
być w stanie radzić sobie z dalszym
wzrostem antropogenicznych emisji
CO2 w taki sposób, jak do tej pory.
Projekt został zakończony, a jego
wyniki nie dość że wyposażyły naukowców w nieocenione dane i globalny model węgla, to pogłębiają
także wiedzę naukową na temat
kluczowych procesów biochemicznych i fizycznych, kwantyfikują je,
wyjaśniają wrażliwość oceanów na
podwyższoną absorpcję CO2, pomagają przewidzieć przyszły klimat
i mają wesprzeć d ecyd entów
w podejmowaniu konkretnych działań.
Christoph Heinze, profesor oceanografii chemicznej na Uniwersytecie
w Bergen i koordynator CARBOCHANGE, opisuje szczegółowo
niektóre kluczowe ustalenia poczynione w toku prac nad projektem.
Na czym opiera się zastosowany przez
was model prognozowania?
Nasza praca polegała na kwantyfikacji transferu CO2 między oceanem
a atmosferą oraz strumieni węgla
w samym oceanie za pomocą połą-

do trzech lat. Celem naukowców
jest: po pierwsze podbić rynek krajowy i dostarczać reaktory do elektrowni rolniczych i komunalnych,
a po drugie przejść do skali przemysłowej i globalnego eksportu.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nowy-bioreaktor-do-produkcjimetanu

Źródło: tapeciarnia.pl

czenia zbiorów danych i modeli obserwacyjnych.
Zbiory danych obserwacyjnych, które
obejmowały dane o powierzchni morza
oraz te dotyczące słupa wody w oceanicznym obiegu węgla, zostały wykorzystane w połączeniu z modelami predyktywnymi i diagnostycznymi. Zastosowane
do prognoz modele systemu Ziemi oparte na scenariuszach emisji są jednymi
z najbardziej złożonych i wymagających
programów komputerowych, jakie kiedykolwiek stworzył człowiek. Zważywszy, że obieg węgla w morzu pozostaje
pod wpływem czynników fizycznych,
chemicznych i biologicznych, potrzebny
był interdyscyplinarny zespół do podjęcia
wyzwania kwantyfikacji zmian budżetu
węglowego w zmieniającym się klimacie.
Jakie są najważniejsze ustalenia, jeżeli
chodzi o czynniki mające silny wpływ na
obniżoną absorpcję węgla przez oceany?
Cały artykuł:
h ttp s://c energ.ien.c om.pl/wiad omosc /
items/ za rys-p rzy szly ch -tren d ow-wabsorpcji-dwutlenku-wegla-przez-oceany
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/
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Mapowanie przyszłej ekspansji sektora biotechnologii
w Europie
Niedawno rozpoczęto realizację planu
działania, który ma doprowadzić do
powstania w Europie do roku 2030
prosperującego sektora biotechnologii
przemysłowej o wartości 50 mld EUR.
Podczas konferencji From bugs to business: Unlocking the Bioeconomy in Europe”, która zamknęła dofinansowany ze
środków UE projekt BIO-TIC, zaprezentowany został plan dalszych działań.
W jej trakcie „omówiono także bieżący stan biotechnologii przemysłowej,
a czołowe postaci ze świata przemysłu
wygłosiły wykłady plenarne.
Biotechnologia przemysłowa, nazywana
także białą biotechnologią, wykorzystuje enzymy i mikroorganizmy do doskonalenia p rocesów przemysłowych
i wytwarzania wartościowych produktów w takich sektorach jak przemysł
chemiczny, spożywczy i paszowy, opieka zdrowotna czy energetyka. Może na
przykład pomóc skrócić czas pieczenia
chleba, zwiększyć wydajność winorośli
czy oszczędzać energię w czasie prania.
Procesy biotechnologiczne odgrywają
też kluczową rolę w produkcji niektórych antybiotyków, witamin, aminokwasów i innych wysokowartościowych chemikaliów.
Partnerzy BIO-TIC, którego realizacja
rozpoczęła się w 2012 r., przewidują

że rynek produktów pochodnych
biotechnologii przemysłowej będzie
się szybko rozwijać. Zespół jest przekonany, że głównym motorem będzie
potrzeba zastąpienia materiałów na
bazie węgla kopalnego w związku
z kierowaniem się Europy w stronę
bardziej zrównoważonej i zasobooszczędnej gospodarki. Jednak wiele
istotnych przeszkód nadal stoi na
drodze do pełnego wykorzystania
możliwości stwarzanych przez biotechnologię przemysłową, między
innymi konkurencyjność pod względem kosztów w porównaniu do istniejących produktów na bazie paliw
kopalnych.
W odpowiedzi na te wyzwania powstał plan działania BIO-TIC, który
stanowi kulminację trzech lat pracy
nad projektem. Zawarto w nim dziesięć pragmatycznych zaleceń dotyczących działań do podjęcia, między innymi: poprawa możliwości rynkowych
dla producentów surowców w ramach biogospodarki, analiza zakresu
wykorzystywania nowatorskiej biomasy, budowanie siły roboczej zdolnej
do utrzymania konkurencyjności Europy w biotechnologii przemysłowej
oraz wdrożenie długofalowych, stabil-

nych i przejrzystych ram polityki oraz
zachęt promujących biogospodarkę.
Plan działania zaleca także poprawę
postrzegania przez opinię publiczną
biotechnologii przemysłowej i bioproduktów oraz pogłębienie wiedzy
na ich temat, rozpoznanie i wykorzystywanie zdolności UE w zakresie
obiektów pilotażowych i demonstracyjnych, promowanie zagospodarowywania produktów ubocznych oraz
doskonalenie biokonwersji i końcowych etapów przetwarzania. Wzywa
wreszcie do poprawy dostępu do
finansowania biorafinerii na dużą
skalę i zacieśniania relacji między
konwencjonalnymi, a niekonwencjonalnymi podmiotami w łańcuchu wartości.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/mapowanie-przyszlej-ekspansjisektora-biotechnologii-w-europie
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

Spadek emisji gazów
cieplarnianych
w Holandii
Z rankingu państw UE z 2013 r. opracowany przez organizację Natuur &
Milieu wynika, że Holandia jest najbardziej zanieczyszczonym krajem Unii
Europejskiej. Zgodnie z tym rankingiem w Holandii najbardziej zanieczyszczone są grunty i woda. Natomiast w rankingu dotyczącym wpływu
zanieczyszczenia powietrza na jakość
życia mieszkańców” sporządzonym
przez uniwersytet Yale, Holandia
znalazła się na 23 pozycji wśród 27
państw UE. Ostatnie wiadomości
dotyczące emisji, opublikowane przez
CBS, p oka za ły jedn a k p ięcio procentowy spadek emisji gazów
cieplarnianych przez Holandię w 2014
roku w porównaniu z rokiem 2013.
Na spadek emisji zanieczyszczeń
wpłynęło m.in. udoskonalenie silników
samochodowych i ograniczenie zużycia paliwa, dzięki czemu uniknięto

emisji około 2 miliardów
kilogramów dwutlenku
węgla.
Ponadto przyczyniła się
do tego zmiana klimatu –
w roku 2014 w Holandii
odnotowano najwyższe
temperatury od roku
1706. W efekcie w Holandii zużyto mniej energii
do ogrzewania mieszkań i
uniknięto kolejnych 6 miliardów
kilogramów dwutlenku węgla.
Obecna emisja gazów cieplarnianych w Holandii jest niższa
o 15% w porównaniu z rokiem
1990. Nie wynika to tylko z wyższych temperatur czy kryzysu gospodarczego. Duży wpływ na ten
wynik ma
ograniczenie zużycia

Źródło: tapeciarnia.pl

energii przez społeczeństwo oraz zwiększona
produkcja „czystszej” energii.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/spa
dek-emisji-gazow-cieplarnianych-w-holandii

Bakterie o właściwościach sekwestracji dwutlenku węgla
Naukowcy pracują nad bezpieczniejszymi sposobami na sekwestrację dwutlenku węgla (CO2) w ziemi. Wykorzystują bakterie określonego typu, które
formują węglan wapnia, aby wiązać
węgiel w sposób naturalny, dopóki
dostępny jest wapń.
UE jest zaangażowana w redukcję emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych.
Jednym z obiecujących sposobów na to
jest wtórne wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS). Najbliższe temu technologie skupiają się obecnie na podziemnym składowaniu poprzez wtryskiwanie wysoko sprężonego gazu CO2 do głębokich warstw
geologicznych, jednak to rozwiązanie
nieuchronnie wiąże się z problemem
wycieku.
Naukowcy zainicjowali finansowany
p rzez UE p rojekt CO2 Solstoc k
(Biobased geological CO2 storage), aby
wykorzystać potencjał określonych
bakterii do wytrącania węglanów pozwala jąc ych p rzech owywać CO2
w formie stałej. Magazynowanie CO2
w formie węglanu wapnia (CaCO3)
pozwoliłaby także rozszerzyć geologiczne granice sekwestracji poza przechowywanie głęboko pod ziemią, które

jest obecnie koniecznością ze względów fizyko-chemicznych i z uwagi na
kwestię bezp iec zeństwa. P odp owierzchniowe solankowe formacje
wodonośne stanowią obiecującą opcję.
Naukowcy zbadali kilka szlaków pozwa la ją cy ch u zy ska ć wy trą can ie
CaCO3 przy pomocy bakterii. Najbardziej obiecujący okazał się szlak szczawianowo-węglanowy, w ramach którego bakterie pobierające szczawiany
wytwarzane przez drzewa oksalogenne
(np. drzewo Iroko) powodują podniesienie współczynnika pH gleby, prowadząc do wytrącania CaCO3. Ponadto
zbadano źródło wapnia dla tej reakcji.
Doświadczenia wykazały, że wzrost pH
gleby wymagany do wytrącenia CaCO3
zależy od jednoczesnej obecności grzybów, bakterii i szczawianu. Ponadto
testy terenowe gleby wykazały, że liczba bakterii oksalotrofic znych jest
o kilka rzędów wielkości wyższa pod
drzewami oksalogennymi niż w glebach
kontrolnych.
Najlepsze wyniki mineralizacji podpowi erzc h n i owej
osią g n ięto
d la
umiarkowanie so-

lolubnej bakterii redukującej azotany,
która pracuje równie wydajnie przy
wysokim ciśnieniu niezbędnym do
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w solankowych warstwach wodonośnych. Naukowcy
zademonstrowali także wytrącanie się
CaCO3 w laboratorium przy użyciu
populacji bakterii uzyskanych ze ścieków miejskich i domowych. Szczególnie obiecującym kierunkiem badań jest
układ łączący bakterie zakwaszające,
które powodują rozpuszczanie CaSiO3 i uwalnianie wapnia, z bakteriami
denitryfikacyjnymi podnoszącymi poziom pH.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ ba kterie-o-wla sc iwosciachsekwestracji-dwutlenku-wegla-1674
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/

Naukowcy ujawniają wpływ
składowania dwutlenku węgla
pod dnem morskim na lokalne
ekosystemy
Dno europejskich mórz jest często
naznaczone rysami albo pęknięciami,
a mimo to przedsiębiorstwa naftowe,
chcąc obniżyć swoje emisje, składują
CO2 pod dnem Morza Północnego i
Morza Barentsa. Czy składowanie CO2
pod dnem morskim jest opłacalnym
rozwiązaniem? Zespół unijnych naukowców rzucił ostatnio światło na ten
problem.
Zważywszy na coraz wyraźniejsze oddalanie się celu ograniczenia do roku
2050 globalnego ocieplenia do +2°C
(…), pod rozwagę wzięto wszelkie
kwalifikujące się sposoby redukcji emisji CO2, a jednym z nich jest wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla
(CCS) – zestaw technologii zapobiegających przedostawaniu się CO2 do
atmosfery poprzez składowanie go
w odpowiednich podziemnych formacjach geologicznych.
W niedawnym komunikacie dotyczącym unii energetycznej, Komisja Euro-
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Źródło: tapeciarnia.pl
pejska przyznała, że potrzebne jest
większe wsparcie dla CCS. Technologia nie rozwinęła się w stopniu jakiego
się początkowo spodziewano, głównie
z powodu wysokich kosztów inwestycyjnych i ograniczonych zachęt wynikających z niskich ceny węgla. Jest
jednak inny aspekt CCS, który nadal
stanowi dla potencjalnych inwestorów
i decydentów niewiadomą: problem
wycieku, zwłaszcza we wrażliwych
miejscach składowania, takich jak dno
morskie.
Przez ostatnie cztery lata zespół naukowców z UE monitorował istniejące
instalacje CCS na Morzu Północnym
i na Morzu Barentsa, aby ustalić prawdopodobieństwo wycieku i oddziaływanie takiego scenariusza na lokalne
ekosystemy. Naukowcy z projektu
ECO2 (Sub-seabed CO2 Storage: Impact
on Marine Ecosystems) zidentyfikowali
możliwe ścieżki wycieku CO2, moni-

torowali stanowiska wycieku, śledzili
rozprzestrzenianie się CO2 w wodach przydennych oraz przeanalizowali reakcje zwierząt i roślin bentosowych na CO2. Na początku maja
2015 roku partnerzy projektu ujęli
wszystkie swoje sp ostrzeżen ia
w formie przewodnika poświęconego
temu jak wybierać i monitorować
stanowiska składowania, po czym
zaprezentowali go Unii Europejskiej.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/naukowcy-uja wniaja -wply wskladowania-d wutlenku-wegla-podd n em-mors kim-n a -l oka ln eekosystemy-1681
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/
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Przedstawiciele świata nauki chcą spotkania z premier
i szybkich reform
Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej (KKHP) chce, by rząd jeszcze
przed wyborami wprowadził pewne
zmiany w szkolnictwie wyższym. Oczekiwał też na spotkanie z premier Ewą
Kopacz w tej sprawie (…).
Według resortu nauki duża część postulatów przedstawianych przez Komitet jest już zrealizowana, bądź jest
w trakcie realizacji.
Swoje postulaty – po raz kolejny
w tym roku – przedstawiciele KKHP
przedstawili podczas konferencji prasowej zorganizowanej w lipcu przed
siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Przypomnieli, że na początku czerwca
kilkuset przedstawicieli świata nauki
przeszło przez Warszawę w tzw. czarnej procesji i złożyło swoje postulaty
do KPRM.
"Pani premier na ten apel nie odpowiedziała, podobnie jak nie odpowiedziała
na przedstawiony 3 lutego pakiet antykryzysowy" - powiedział podczas konferencji prasowej Mateusz Piotrowski
z Komitetu. "(…) oczekujemy spotkania z premier Kopacz i wdrożenia rozwiązań prawnych jeszcze przed wyborami. Jeśli to się nie stanie, jeśli rząd

znowu wykaże się antyobywatelską
postawą, arogancją, to będziemy
zmuszeni na jesieni do kolejnych
protestów" - zapowiedział Piotrowski.
Jego zdaniem do głównych problemów polskiego szkolnictwa należą:
"prekaryzacja", czyli "uśmieciowienie"
uczelni; ich rosnąca biurokratyzacja
oraz "pendolinizacja, czyli coraz większa dewastacja ośrodków pozametropolitalnych".
"Młodzi naukowcy i doktoranci nie
mają dostępu do porządnych dofinansowań, w związku z czym prowadzą
badania, które nie mogą być dobrze
prowadzone ani rzetelnie dokończone. Przez to psuje się jakość polskiej
nauki i samego nauczania. Tak samo
jest w przypadku studentów. (…)
Tak naprawdę nie mają czasu, aby
studiować, latają między zajęciami, a
potem idą do pracy, bo nie mogą się
utrzymać. Uczelnie nie stwarzają
dobrych warunków studentom, którzy mają trudności ekonomiczne" –
oceniła w czwartek Monika Helak
z KKHP.
Jednym z najważniejszych postulatów
Komitetu Kryzysowego Humanistyki

Polskiej jest uniezależnienie finansowania uniwersytetów od liczby studentów. Dzięki temu, zdaniem protestujących, niż demograficzny może
być szansą na poprawę jakości kształcenia, studenci będą mogli pracować
w mniejszych grupach, a wykładowcy
będą mieli więcej czasu na przygotowanie się do zajęć.
KKHP postuluje też zmniejszenie
udziału
grantów
zdobywanych
w konkursach - na rzecz stabilnego
finansowania wydziałów uniwersyteckich. "Obecnie granty są najważniejszym źródłem finansowania badań
naukowych. 10 proc. naukowców
zgarnia 90 proc. puli grantowej" argumentują przedstawiciele humanistów.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/przedstawiciele-swiata-naukichca-spotkania-z-premier-i-szybkichreform
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Premier spotkała się z przedstawicielami
środowiska akademickiego
Premier Ewa Kopacz spotkała się
pod koniec sierpnia z przedstawicielami środowiska akademickiego. Była
to wymiana informacji przed ostatecznymi decyzjami budżetowymi powiedziała PAP szefowa resortu
nauki Lena Kolarska-Bobińska.
Kolarska-Bobińska wyjaśniła, że
spotkanie zorganizowano na prośbę
przedstawicieli środowiska akademickiego. "To było pierwsze, bardzo
ważne spotkanie informacyjne" powiedziała PAP minister.
Szefowa resortu nauki podała, że na
spotkaniu przedstawiciele świata
nauki mówili m.in. o tym, jak ważne
jest dla młodych ludzi zdobywanie
grantów i jak istotne jest, by środki
na granty nie malały. Mówiono też jak relacjonowała minister - o problemach związanych z utrzymaniem
infrastruktury - zarówno tej tworzonej w ostatnim czasie ze środków
europejskich, jak i infrastruktury
starzejącej się, którą też trzeba
utrzymywać.

Uczestnicy spotkania pytali Ewę Kopacz, jak zrealizowana ma być obietnica z expose dotycząca wzrostu nakładów na naukę (środki na badania
i rozwój mają być zwiększane do
poziomu 2 proc. PKB do roku 2020).
"Premier powiedziała, że przymiarki
i dyskusje budżetowe będą trwały
w najbliższych dniach" - poinformowała Lena Kolarska-Bobińska.
Minister zapowiedziała, że kolejne
spotkanie, w nieco węższym składzie,
odbędzie się (…) kiedy będą już znane pierwsze konkretne propozycje
budżetowe ze strony premier.
Jak poinformował PAP rzecznik resortu nauki Łukasz Szelecki, w spotkaniu oprócz Ewy Kopacz i minister
nauki i szkolnictwa wyższego Leny
Kolarskiej-Bobińskiej wzięli udział
m.in. przewodniczący Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich i rektor Uniwersytetu Śląskiego
Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów
P olskich rektor Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Pałys,
prezes Polskiej Akademii Nauk Jerzy
Duszyński, prezes Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej Maciej Żylicz, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jerzy Woźnicki, rektor
Politechniki Łódzkiej Stanisław Bielecki,
przewodniczący Rady Narodowego
Centrum Nauki Michał Karoński oraz
rektor Szkoły Głównej Handlowej
Tomasz Szapiro.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i t e m s/ p r e mi e r - sp o tk a l a - s i e - z p r z ed s ta wici ela mi -s rod ow is ka akademickiego-1686
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

„Horyzont 2020”: wspieranie KPK i wnioskodawców
w dziedzinie energii
Podczas konferencji „Europejski Tyd zień Zrówn owa żon ej En ergii”
(EUSEW) w Brukseli, członkowie zespołu C-ENERGY 2020 zaprezentowali
postępy w dziedzinie energii w ramach
programu „Horyzont 2020” oraz główne możliwości i narzędzia dostępne dla
wnioskodawców.
Łącznie 239 konsorcjów utworzonych
w celu realizacji projektów z dziedziny
energii podpisało z Komisją kontrakty
w ramach programu „Horyzont 2020”.
Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK) ds.
energii należą do awangardy w specjalistycznym doradztwie w zakresie wniosków o dofinansowanie, aby pomagać
wnioskodawcom w dotarciu do tego
punktu. Projekt C-ENERGY 2020 –
działanie koordynacyjno-wspierające –
skupił konsorcjum 18 organizacji krajowych, obejmujące KPK ds. programu
„Horyzont 2020” oraz wspierające lub
dofinansowujące badania naukowe
i innowacje w dziedzinie energii. Zespół pracuje nad powiązaniem i wsparciem tych KPK ds. energii, których jest
obecnie 121, a także nad bezpośrednim
wyposażeniem wnioskodawców o dofinansowanie w narzędzia i informacje.

Konferencja EUSEW stworzyła partnerom projektu C-ENERGY 2020, koordynowanego przez Agencję Promocji
Badań Europejskich APRE we Włoszech, możliwość oceny postępów,
podzielenia się wskazówkami i zaprezentowania szeregu możliwości w obszarze energii programu „Horyzont
2020”.
Zabrawszy głos na spotkaniu, Piotr
Świą tek z Cen tru m Nau kowoBadawczego Jülich w Niemczech, jednego z partnerów projektu, zachęcał
wnioskodawców do szerszego spojrzenia, wykraczającego poza domenę
energii, podczas przeglądania możliwości uzyskania dofinansowania. Jak zauważył: „Tematy związane z energią
można znaleźć w obszarach, które nie
są określane wyraźnie mianem energetycznych, na przykład ICT (inteligentne
sieci), innowacje w MŚP, gospodarka
oparta na biomasie, przyszłe i powstające technologie itp”. Położył również
nacisk na synergię z innymi instrumentami, takimi jak te, którymi dysponuje Europejski Instytut Innowacji i Technologii, program UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ma-

łych i średnich przedsiębiorstw COSME oraz Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Są również
nowe formy dofinansowania dostępne
dla wnioskodawców, takie jak zamówienie publiczne i wsparcie finansowe
w formie kredytów i pożyczek, gwarancji oraz kapitału.
Jeżeli chodzi o kluczowe obszary, to
inteligentne miasta i społeczności wyraźnie odgrywają ważną rolę w programie „Horyzont 2020”, a inteligentne sieci są bez wątpienia nieodzowne,
aby nadawać im realny kształt. Jak
stwierdził Świątek: „Wiele się dzieje
i podejmowanych jest wiele działań
wokół inteligentnych miast”.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/horyzont-2020-wspieranie-kpk-i
-wnioskodawcow-w-dziedzinie-energii
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020”
dostępne w serwisie CORDIS
Ponad 4 000 kart informacji o projektach programu „Horyzont 2020” –
pierwsza fala największego dotychczas
programu ramowego UE w zakresie
badań naukowych i innowacji – można
teraz przeglądać i przeszukiwać w serwisie CORDIS.
CORDIS niezmiennie pełni swoją rolę
podstawowej, publicznej bazy danych
Komisji Europejskiej, która zawiera
opisy ponad 100 000 projektów dofinansowanych ze środków UE i ich
wyników. Obejmuje minione 25 lat
i teraz przedłuża świadczenie swoich
usług na potrzeby projektów programu
„Horyzont 2020”.
Pierwsze umowy o udzielenie dotacji
w ramach programu „Horyzont 2020”
zostały podpisane w 2014 r., a co miesiąc dodawane są setki nowych projektów. CORDIS pobiera informacje
z umów o udzielenie dotacji, publikując
dla każdego projektu takie informacje
jak: akronim, koszty, temat, system
finansowania, cele, organizacje koordynujące i uczestniczące, w tym wsparcie
KE dla poszczególnych beneficjentów.
Projekty programu „Horyzont 2020”
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można teraz wyszukiwać według obszaru programowego i tematu, niemniej planowane jest dodanie dalszych
informacji, takich jak witryny projektu,
osoby kontaktowe i dziedziny przekrojowe. Wypróbowane zostanie
także bardziej tematyczne podejście
do informacji.
Przeznaczone do publikacji raporty
z projektów programu „Horyzont
2020” również zostaną w przyszłości
udostępnione w serwisie CORDIS
wraz z tysiącami streszczeń raportów,
jakie są dostarczane obecnie przez
partnerów projektów realizowanych
w 7. PR – poprzednim programie ramowym. Publikacja tych raportów
znajdzie następnie swoje odzwierciedlenie w wielojęzycznych „Wynikach
w skrócie” dla każdego projektu
i relacji w bezpłatnym magazynie research*eu nt. wyników – ułatwiając identyfikację wyników nadających się do
wykorzystania i okazji do tworzenia
innowacji.
Karty informacji o projektach w serwisie CORDIS zawierają także publikacje
Open Access oraz dane badawcze

g roma d zon e p rzez Open A IRE .
CORDIS udostępnia Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej, który
za wiera og óln e zbiory danych
o wszystkich projektach 4. PR, 5. PR,
6. PR, 7. PR i teraz H2020. Użytkownicy danych mogą wielokrotnie i na
różne sposoby korzystać z odczytywany ch maszyn owo in forma cji
o projekcie wedle własnych potrzeb
oraz z tysięcy innych, publicznych
zbiorów danych z instytucji UE. Wyszukiwarka CORDIS oferuje także
narzędzia do wyszukiwania danych
w różnych formatach, takich jak RSS,
PDF, XML, CSV czy po prostu zwykłych powiadomień e-mail. Planowane
jest stopniowe rozbudowywanie tych
funkcji.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ in forma c je-o-p rojekta c h programu-horyzont-2020-dostepnew-serwisie-cordis-1628
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/
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Rada Młodych Naukowców – unikatowe rozwiązanie polskiego
resortu nauki
Rozpoczęła się V kadencja Rady Młodych Naukowców (RMN). Jak przekonuje w rozmowie z PAP dr Emanuel
Kulczycki, jej nowy przewodniczący,
RMN to polska innowacja w politykę
naukową. „W ten sposób Polska pokazuje nie tylko, że warto słuchać młodych naukowców, ale również jak ich
głos uwzględniać w procesie decyzyjnym” – przekonuje.
RMN istnieje jako organ doradczy
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2010 roku i działa obok innych gremiów, takich jak Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych czy Komitet Polityki Naukowej. Zadaniem rady
jest wspieranie resortu nauki w działaniach służących rozwojowi kariery
młodych badaczy i osób rozpoczynających karierę naukową. Jest to organ,
którego istnienie zostało zagwarantowane ustawowo, dzięki czemu rada
stała się ważnym elementem systemu
naukowego.
Dr Emanuel Kulczycki zauważa, że
naukowcy zrzeszają się w różnych

towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach. W ten sposób próbują
rozwiązywać problemy i lobbować
w rządzie na rzecz istotnych dla nich
spraw. Zdaniem przewodniczącego
RMN-u, możliwości takich stowarzyszeń lub ciał w ramach korporacji
uczonych są ograniczone w porównaniu z RMN-em, gdyż nie są one integralną częścią krajowej polityki naukowej.
„RMN jest powoływana na szczeblu
rządowym i w ten sposób Polska
pokazuje, że naprawdę liczy się
z głosem młodych naukowców. Jest
to rozwiązanie unikatowe, które
można określić jako polską innowację
w polityce naukowej” – przekonuje
dr Kulczycki.
Faktycznie, inne europejskie kraje
z zainteresowaniem przyglądają się
polskiemu rozwiązaniu. Pod koniec
września dr Kulczycki przedstawi
w Bukareszcie zasady funkcjonowania
RMN-u na spotkaniu projektu „SciGeneration”, przygotowującego reko-

mendacje dla krajów europejskich
w zakresie włączania młodych naukowców w politykę naukową.
Rada oprócz swojej działalności doradczej, czyli opiniowania aktów
prawnych i uczestniczenia w pracach
zespołów specjalistycznych, podejmuje dodatkowe inicjatywy skierowane
do środowiska młodych badaczy.
Przez ostatnie lata realizowała m.in.
cykl konferencji „Mechanizmy finansowania badań”, które pomagały badaczom zrozumieć działanie systemu
grantowego. Aby dbać o sytuację
młodych naukowców w tym systemie, RMN współpracuje z Narodowym Centrum Nauki i MNiSW oraz
przedstawia propozycje ulepszeń
w regulaminach konkursów takich jak
„Preludium”, „Diamentowy Grant”
czy „Iuventus Plus”.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ rada -mlodych-nau kowcowunika towe-rozwia zanie-p olskieg oresortu-nauki
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Ponad 760 mln zł dla badaczy od NCN w 2014 roku
W 2014 r. Narodowe Centrum
Nauki rozstrzygnęło 12 konkursów
na projekty badawcze, staże podoktorskie i stypendia doktorskie.
O wsparcie finansowe ubiegało się
ponad 11 tys. wnioskodawców.
Ostatecznie finansowanie przyznano
1804 naukowcom i zespołom badawczym. Na realizację swoich badań, staży doktorskich lub stypendiów otrzymali oni ponad 760 mln
zł.
"Na szczycie listy beneficjentów
konkursów NCN rozstrzygniętych
w 2014 r. znalazły się trzy uniwersytety publiczne: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński
oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" - informuje Narodowe Centrum Nauki.
Uniwersytet Warszawski zdobył
finansowanie w wysokości ponad
70,5 mln zł na realizację 202 projektów badawczych, stypendiów i staży.
Un iwersytetowi Jagielloń skiemu
przyznano blisko 80 mln zł na realizację 190 projektów badawczych,
stypendiów i staży podoktorskich,
natomiast Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu uplasował
się na trzecim miejscu z kwotą

44,1 mln zł dla 104 projektów badawczych, stypendiów i staży podoktorskich.
Pod względem liczby otrzymanych
projektów kolejne miejsca na liście
zajęły: Uniwersytet Wrocławski z 73
projektami dofinansowanymi blisko
28 mln zł; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który otrzymał
dofinansowanie 49 projektów kwotą
blisko 14 mln zł. W pierwszej dziesiątce znalazły się również: Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie, Politechnika
Wrocławska, Uniwersytet Łódzki,
Politechnika Warszawska, Uniwersytet Gdański.
Na Uniwersytecie Warszawskim
liderem w wysokości przyznanego
dofinansowania okazał się Wydział
Chemii, który otrzymał ponad 10 mln
zł, a niewiele mniej Wydział Fizyki.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim granty o najwyższej wysokości otrzymał:
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (ponad 17 mln zł). Na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu najwyższe dofinansowanie - ponad 12 mln zł - otrzymał Wydział Biologii.

Autorkami 47 proc. z ponad 11 tys.
wniosków były kobiety. Natomiast
wśród laureatów konkursów NCN
udział kobiet wyniósł 45 proc. Wśród
autorów wniosków, które otrzymały
finansowanie, ponad połowę stanowili
młodzi naukowcy, czyli osoby do 35.
roku życia.
W 2014 r. najwyższe finansowanie
przyznano w konkursie OPUS 7 – naukowcy zrealizują w jego ramach 362
projekty badawcze opiewające na niemal 215 mln zł. W konkursie OPUS 6
złożono nieznacznie mniej wniosków
(2372), zaś środki na badania w wysokości 200,5 mln zł otrzymało 388 naukowców.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ponad-760-mln-zl-dla-badaczy-od
-ncn-w-2014-roku
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

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
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
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 - drugi etap: 8.09.2015.
WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products
Termin składania wniosków - drugi etap: 8.09.2015.
WATER-2-2014/2015: Integrated approaches to water and climate change
Termin składania wniosków - drugi etap: 8.09.2015.
SC5-4-2015: Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities
Termin składania wniosków - drugi etap: 8.09.2015.

DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP:
h ttp : / / ec . eu rop a . eu / res ea rc h / p a rti c i p a n ts / p orta l / d oc / c a l l / h 2 0 20 / c om m on / 16 1 76 22c_2014_5008_1_annex_erc_v2.0_en.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Work_Programme_2016.pdf
Proof of Concept (PoC)
Celem projektów jest sprawdzenie możliwości zastosowania wyników innowacyjnych projektów realizowanych w ramach konkursów Europejskiej Rady Badań (ERC). Konkurs dla osób realizujących granty ERC lub osób, które zakończyły realizację grantów ERC nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu PoC.
Termin składania wniosków: 1.10.2015.
ERC Starting Grants –ERC-2016-StG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 2-7 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek, natomiast projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 1,5 mln euro (w uzasadnionych przypadkach może być zwiększony do 2 mln euro) na
okres do 5 lat.
Termin naboru: 17.11.2015.
ERC Consolidator Grants ERC-2016-CoG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek, natomiast projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem. Maksymalny poziom dofinansowania – 2 mln euro (w uzasadnionych przypadkach może być zwiększony do 2,75 mln
euro) na okres do 5 lat.
Termin naboru: 15.10.2015 – 2.02.2016.
ERC Advanced Grants – ERC-2016-AdG
Konkurs skierowany do doświadczonych, wybitnych naukowców dowolnej narodowości, którzy zamierzają prowadzić działalność badawczą w dowolnym państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym. Doświadczenie należy wykazać poprzez
udokumentowanie swojego dorobku naukowego z ostatnich 10 lat, spełniając jedno, bądź dwa kryteria: 10 publikacji jakosenior
author w międzynarodowych czasopismach naukowych i/lub 3 monografie, z których przynajmniej jedna została przetłumaczona
na inny język. Tematyka wniosków jest dowolna. Maksymalny poziom dofinansowania – 2,5 mln euro (w uzasadnionych przypadkach może być zwiększony do 3,5 mln euro) na okres do 5 lat.
Termin naboru: 24.05.2016 – 1.09.2016.
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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
Termin składania wniosków 29.09.2015.
Działania Marii 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.
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, zaawansowanych materiałów, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznych. 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 15 – 2015: Materials innovations for the optimization of cooling in power plants
Termin składania wniosków - 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 - drugi etap: 8.09.2015.
NMP 24 – 2015: Low-energy solutions for drinking water production
Termin składania wniosków - drugi etap: 8.09.2015.
Instrument dla MSP, faza 1 lub 2
BG-12-2015: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for
blue growth
BIOTEC-5b-2015: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability
IT-1-2015: Small business innovation research for Transport
NMP-25-2015: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing
technologies by SMEs
SC5-20-2015: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials
SFS-08-2015: Resource-efficient eco-innovative food production and processing
SIE-01-2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system
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Terminy składania wniosków: 17.09.2015, 25.11.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.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:
h t t p : / / ec . e u r o p a . e u / r e s e a rc h / p a r t i c i p a n t s / p o r t a l / d o c / c a l l / h 2 0 2 0 / c o mm o n / 1 6 1 7 6 2 3 c_2014_5009_1_annex_en_euratom_v_2.0_en.pdf

PROGRAM PRACY 2016-2017— BEZPIECZNA, CZYSTA, EFEKTYWANA ENERGIA— SZKIC
Poniżej przedstawiamy szkic zakresu tematycznego Programu Pracy Obszaru Energia na lata 2016 -2017.
Zgodnie z obecnie dostępnymi informacjami, pierwsze terminy składania wniosków przewidziane są na styczeń 2016.
Zarówno zakres tematyczny Programu Pracy jaki i terminy składania wniosków mogą ulec zmianie.
CALL – ENERGY EFFICIENCY
1. Heating and cooling
EE 1 – 2017: Waste heat recovery from urban facilities and re-use to increase energy efficiency of district or individual heating
and cooling systems
EE 2 – 2017: Improving the performance of inefficient district heating networks
EE 3 – 2016: Standardised installation packages integrating renewable and energy efficiency solutions for heating, cooling and/or
hot water preparation
EE 4 – 2016/2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy
EE 5 – 2016: Models and tools for heating and cooling mapping and planning
2. Engaging consumers towards sustainable energy
EE 6 – 2016/2017: Engaging private consumers towards sustainable energy
EE 7 – 2016/2017: Behavioural change toward energy efficiency through ICT
EE 8 – 2016: Socio-economic research on consumer's behaviour related to energy efficiency
EE 9 – 2016/2017: Engaging and activating public authorities
3. Buildings
EE 10 – 2016: Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings
EE 11 – 2016/2017: Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings
EE 12 – 2017: Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability
EE 13 – 2016: Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings
EE 14 – 2016/2017: Construction skills
4. Industry, services and products
EE 15 – 2017: Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services
EE 16 – 2016/2017: Effective implementation of EU product efficiency legislation
EE 17 – 2016/2017: Valorisation of waste heat in industrial systems
EE 18 – 2017: Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services
EE 19 – 2017: Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency
EE 20 – 2017: Bringing to market more energy efficient and integrated data centres
EE 21 – 2016: ERA-NET Cofund actions supporting Joint Actions towards increasing energy efficiency in industry and services
5. Innovative financing for energy efficiency investments
EE 22– 2016/2017: Project Development Assistance
EE 23 – 2017: Innovative financing schemes
EE 24 – 2016/2017: Making the energy efficiency market investible
EE 25 – 2016: Development and roll-out of innovative energy efficiency services
CALL – COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY
Towards an integrated EU energy system
LCE 1 – 2016/2017: Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and energy system integration with
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increasing share of renewables: distribution network
LCE 2 – 2016: Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables:
distribution system
LCE 3 -2016: Support to R&I strategy for smart grid and storage
LCE 4 – 2017: Demonstration of smart transmission grid, storage and system integration technologies with increasing share of
renewables
LCE 5 – 2017: Tools and technologies for coordination and integration of the European energy system
Renewable energy technologies
Developing the next generation of renewable energy technologies (research activities)
LCE 6 -2017- New knowledge and technologies
LCE 7 -2016 /2017: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling
LCE 8 – 2016/2017 Development of next generation biofuel technologies
Demonstrating innovative renewable energy technologies (demonstration activities)
LCE 9 – 2016: Increasing the competitiveness of the EU PV manufacturing industry
LCE 10 – 2017: Reducing the cost of PV electricity
LCE 11 – 2017: Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants
LCE 12 – 2017: Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes
LCE 13 – 2016: Solutions for reduced maintenance, increased reliability and extended life-time of wind turbines/farms
LCE 14 – 2017: Demonstration of large >10MW wind turbine
LCE 15 – 2016: Scaling up in the ocean energy sector to arrays
LCE 16 – 2017: 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment
LCE 17 – 2017: Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings
LCE 18 – 2017: EGS in different geological conditions
LCE 19 – 2016/2017: Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways
LCE 20 – 2016/2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel
Supporting the market uptake of renewable energy technologies
LCE 21 – 2017: Market uptake of renewable energy technologies
Fostering international cooperation in the area of renewable energy
LCE 22 – 2016: International Cooperation with Brazil on advanced lignocellulosic biofuels
LCE 23 – 2016: International Cooperation with Mexico on geothermal energy
Contribution to the 'Blue Growth Initiative'
BG-3-2016: Multi-use of the oceans marine space, offshore and near-shore: compatibility, regulations, environmental and legal
issues
Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during the transition to a low-carbon economy
LCE 24 - 2016: International Cooperation with South Korea on new generation high -efficiency capture processes
LCE 25 - 2016: Utilisation of captured CO2 as feedstock for the process industry
LCE 26 - 2016: Cross-thematic ERA-NET on Applied Geosciences
LCE 27 – 2017: Measuring, monitoring and controlling the subsurface containment of CO2 and natural gas
LCE 28 - 2017: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants
LCE 29 - 2017: CCS in industry, including Bio-CCS
LCE 30 - 2017: Geological storage pilots
Social, economic and human aspects of the energy system
LCE 31 – 2016/2017: Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union
LCE 32 – 2016: European Platform for energy-related Social Sciences and Humanities research
Supporting the development of a European research area in the field of energy
LCE 33 – 2016: European Common Research and Innovation Agendas (ECRIAs) in support of the implementation of the SET
Action Plan
LCE 34 – 2016: Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions
LCE 35 – 2016: Framework Partnership Agreement supporting Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions,
LCE 36 – 2016/2017: Supporting coordination of R&D activities according to the 'Berlin model' of transnational cooperation
Cross-cutting issues
LCE 37 – 2016: Support to the energy stakeholders to contribute to the SET-Plan
Conditions for this call
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CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES
SCC 1 – 2016/2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects
OTHER ACTIONS
B.1
Inducement Prizes
B.1.1: Horizon prize for CO2 reuse
B.1.2: Horizon prize: Combined Heat and Power (CHP) Installation For Schools and/or Hospitals Using 100% Renewable Energy Sources
B.1.3: Horizon prize: Integrating PV System in European Historically Protected Urban districts
B.2.

Energy efficiency

B.3.:
Competitive low-carbon energy technologies
B.3.1: InnovFin Energy Demonstration Projects (EDP) Pilot Facility
B.3.2: Specific Grant Agreements (SGAs) for ERA-NET Cofund actions supporting Joint Actions towards the demonstration
and validation of innovative energy solutions,
B.3.3: Coordination of renewable fuel stakeholder's strategy in the field of aviation
B.3.4: Support for alternative and renewable liquid and gaseous fuels forum (policy and market issues)
B.3.5 Carbon Capture and Sequestration (CCS) knowledge sharing and European CCS Demonstration Project Network
B.3.6: Grant to named beneficiary to support the operations of the European Energy Research Alliance (EERA)
B.3.7: Support for studies and activities for the renewable energy policy preparing the transition from 2020 to 2030 framework
B.3.8: Energy System Modelling
B.3.9: Studies on the EU energy system in support of policy
B.3.10: Support to Research and Innovation Policy in the areas of Renewable Energy, Carbon Capture and Storage and Clean
Coal
B.3.11: Standardisation request to the CEN (European Committee for Standardisation) for algae and algae-based products in
support of the implementation of the RED Directive 2009/28/EC
B.3.12.: Support services for exploitation of research results
B.3.13: Study on a comprehensive EU approach as regards international cooperation in the energy area – the R&I perspective
B.3.14.: Contribution to Implementing Agreements (IA) of the International Energy Agency (IEA)
B.3.15: Contribution to the International Renewable Energy Agency (IRENA)
B.3.16: Contribution to the Global CCS Institute
B.3.17: A joint mapping platform for bioenergy issues
B.4.
Smart Cities and Communities
B.4.1: Support to the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities and its Market Place
B.4.2: Smart Cities and Communities information system
B.4.3: Support Services for the Covenant of Mayors
B.5.
Cross-cutting issues
B.5.1.: Administrative arrangement with the JRC on the identification of the technologies and innovative solutions that support
to the cost-effective implementation of EU energy policy priorities within the ESIF
B.5.2: Support to the Slovak Presidency Conference on the European Strategic Technology Plan (Set-Plan) 2016
B.5.3.: Support to the XXX Presidency Conference on the European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) 2017
B.5.4: An Economic Evaluation for SET-Plan
B.5.5: Mapping technology priorities of SET-Plan to incentives for the investment community
B.5.6: Community-Building of the investment community for innovative energy technology projects
B.5.7: Information activities in support of Dissemination
B.5.8: External expertise
B.5.9: Experts for policy relevant analyses and forward looking reflection
Szkice Programów Pracy na lata 2016-2017 można znaleźć na stronie:
http://www.eurida-research.com/horizon-2020-news/news-18/index.html
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FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI
Fundusz Badawczy Węgla i Stali wspiera projekty badawcze w sektorze węgla i stali. Zakres tematyczny
projektów obejmuje procesy produkcji, zastosowania, wykorzystanie i konwersję zasobów, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska, redukcję emisji CO2 związaną z wykorzystaniem węgla i produkcją
stali.
Termin składania wniosków: 15.09.2015., godz. 17:00.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-2015.html

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.
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
http://ec.europa.eu/environment/life/
Broszura informacyjna:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,189.html

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.
Termin składania wniosków na małe granty: 1.12.2015,
termin składania wniosków na granty standardowe: 15.09.2015.
http://visegradfund.org/

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: 8.09.2015.
http://www.cost.eu/
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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
IDEE DLA POLSKI
Program dla laureatów European Research Council (ERC) Starting Grants, którzy zamierzają realizować projekt badawczy finansowany z grantu ERC w polskim ośrodku naukowym. Czas otrzymywania stypendium FNP i jego wysokość zależą od: specyfiki
projektu badawczego, dotychczasowych osiągnięć naukowych młodego uczonego, a także od okresu, na jaki planuje on pobyt
w polskiej jednostce naukowej.
Nabór w trybie ciągłym.
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/
STYPENDIUM IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA
Uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi
badaczami. Stypendium stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych
znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).
Program skierowany do wybitnych niemieckich uczonych, którzy są liderami w swoich obszarach badawczych i prowadzą badania wnoszące istotny wkład w naukę światową. Kandydaci powinni posiadać stanowisko profesora lub odpowiadające temu stanowisko poza uczelnią.
Stypendia przyznawane są na okres od 3 do 6 miesięcy. Można je wykorzystywać w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolejnych
trzech lat, na pobyt w jednym lub - w uzasadnionych przypadkach - w większej liczbie ośrodków naukowych w Polsce. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie.
Termin składania wniosków: 30.09.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/
START
Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia
w swojej dziedzinie badań. Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich),
- są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
- mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).
Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł. W edycji 2015 Fundacja przyzna ok. 130 rocznych stypendiów.
Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego
lub dwóch ośrodków badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej
w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku
o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty.
Termin naboru wniosków: 30.10.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE (4.3 POIR)
Działanie 4.3. Projekt, zgodnie z PO IR, ma na celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki
personalnej, zarządzania pracami B+R oraz komercjalizacji wyników prac B+R.
Projekt „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję
Europejską w ramach Horyzontu 2020. W ramach projektu wsparcie otrzymają wyspecjalizowane i autonomiczne jednostki naukowe w Polsce, realizujące międzynarodowe agendy badawcze tworzone we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw.
Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze w PO IR (Działanie 4.3) wynosi ok. 126 mln EUR, co pozwoli na wsparcie ok. 10 jednostek realizujących MAB-y, wyłonionych w trzech konkursach planowa-
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nych na lata: 2015, 2016 i 2017.
Fundacja planuje ogłoszenie pierwszego konkursu i dokumentacji konkursowej w ramach projektu MAB we wrześniu 2015 r.
Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu planowane jest na drugi kwartał 2016 r. Nabór wniosków do kolejnego konkursu zostanie
ogłoszony po opublikowaniu wyników pierwszego konkursu.
Fundacja przewiduje równoległą ścieżkę konkursową dla wnioskodawców, którzy planują wykorzystywać fundusze z projektu
MAB do wsparcia realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w I konkursie „Teaming for Excellence” w ramach Horyzontu 2020.
http://www.fnp.org.pl/ogloszenie-w-sprawie-planowanej-realizacji-przez-fnp-projektu-miedzynarodowe-agendy-badawcze/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA TEMATÓW NA WYMIANĘ OSOBOWĄ Z AUSTRIĄ NA LATA 2016 -2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) wspierają wspólnie mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych. MNiSW zaprasza
do podejmowania współpracy oraz zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej.
Termin nadsyłania propozycji: 30.09.2015.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-z-austria-na-lata-2016-2018.html
IUVENTUS PLUS
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze młodych naukowców, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, części A lub C wykazu czasopism naukowych lub w jednoautorskich monografiach
naukowych. Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 300 tys. zł. Budżet programu wynosi 15 mln zł.
Termin nadsyłania propozycji: 30.09.2015.
http://www.nauka.gov.pl/iuventus-plus/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/iuventus-plus-ogloszenie-konkursu-w-2015-r.html
STYPENDIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi lub doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia
naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2015.
http://www.nauka.gov.pl/archiwum-biuletynu-mnisw/24-lipca-2015-r.html
ŚCIEŻKI KOPERNIKA 2.0
Program przygotowany specjalnie dla popularyzatorów nauki. W konkursie wybranych zostanie 16 projektów, po jednym
w każdym z województw. Każdy projekt będzie mógł liczyć na finansowanie w wysokości maksymalnie do 200 tys. zł. Łączny
budżet tej edycji konkursu wyniesie 3,2 mln zł. W konkursie udział będą mogły wziąć konsorcja, tworzone przez co najmniej
jedną uczelnię i jedną organizację pozarządową lub instytucję zajmująca się popularyzacją nauki.
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/sciezki-kopernika-2-0-nowy-konkurs-mnisw-dla-popularyzatorow-nauki.html
PROGRAM „GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH
UNII EUROPEJSKIEJ”
Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów
badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora
w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.
W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską
lub inny upoważniony przez nią podmiot, w tym na refundację poniesionych kosztów.
Wsparcie przyznawane jest tylko zespołom, których wnioski przeszyły przez tzw. tresholds, czyli uzyskały minimalną liczbę punktów niezbędnych do wpisania na listę wniosków kwalifikujących się do wsparcia (niekoniecznie rekomendowanych do wsparcia).
W 2015 roku nabór wniosków w ramach programu będzie trwał do 31 grudnia i ma charakter ciągły.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczychunii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html
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NARODOWE CENTRUM NAUKI
www.ncn.gov.pl
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.
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.
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2015.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2015.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2015.
POLONEZ
Konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach. Adresatami konkursu są osoby posiadające stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenie badawczego
w pełnym wymiarze czasu pracy, które w okresie 3 lat przed terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkały, nie pracowały ani
nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.
Czas pobytu naukowca w Polsce: 12 miesięcy lub 24 miesiące
W projektu naukowiec otrzymuje:
- wynagrodzenie (w tym mobility allowance): 4 350 EUR brutto/miesiąc (umowa o pracę; kwota obejmuje wszystkie koszty
pracodawcy),
- dodatek rodzinny: 300 EUR brutto/miesiąc (dla osób przyjeżdżających z rodzinami na okres co najmniej 3 miesięcy),
grant badawczy,
- program szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje stażysty.
Jednostka otrzymuje koszty pośrednie w wysokości 20%.
Termin składania wniosków: 15.12.2015.
http://ncn.gov.pl/polonez
Przewodnik dla wnioskodawców pt. Koszty w projektach NCN
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-04-15-koszty-w-projektach-ncn
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NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbir.gov.pl
SOUTHEAST ASIA - EUROPE PILOT JOINT CALL FOR MOBILITY
Konkurs ma na celu skojarzenie zespołów badawczych z Europy i Azji Południowo-Wschodniej
w celu nawiązania lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie istniejących i tworzenie nowych partnerstw). W dłuższej
perspektywie ma służyć wypracowaniu mechanizmu finansowania dla przyszłych wspólnych projektów B+R. Wsparciem objęte
będą m.in. Następujące obszary tematyczne: Environmental (climate change, water resource management, smarter cities, biodiversity
& energy).
Wnioskodawcami mogą być jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów złożone z min. 4 podmiotów:
2 z krajów SEA oraz 2 z krajów UE. Finansowane będą tylko podmioty z krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawca
podlega krajowym regulacjom w odniesieniu do trybu i sposobu finansowania.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR
przeznaczyło budżet w wysokości 50 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 10 000 EUR na projekt.
Termin składania wniosków: 14.09.2015.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/aktualnosci/art,3472,southeast-asia-europe-pilot-joint-call-formobility.html
EUROSTARS
Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej. Program wspiera projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania
innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć przynajmniej dwóch partnerów z minimum dwóch krajów
uczestniczących w Programie. Niezbędnym elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od
jego zakończenia.
Pula przeznaczona na dofinansowanie polskich projektów w tegorocznym konkursie Eurostars wynosi 750 000 EUR.
Termin składania wniosków: 17.09.2015, 20.00 CET.
www.eurostars-eureka.eu
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/
Nowe zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Programu
Eurostars 2
https://cenerg.ien.com.pl/ wiadomosc/items/nowe -zasady -dofinansowania -przez-narodowe-centrum-badan-i-rozwoju projektow-realizowanych-w-ramach-programu-eurostars-2
EUREKA
Celem projektów jest opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi; rezultaty projektu muszą mieć szansę zaistnieć na rynku międzynarodowym. Projekty realizowane
przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych państw członkowskich EUREKI.
Termin składania wniosków: 15.10.2015 (do godz. 16.00).
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/
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.
NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1 000 000 EUR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.
Termin składania międzynarodowych wniosków w wersji elektronicznej: 30.09.2015.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 30.09.2015.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 14.10.2015.
www.cornet-era.net.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,3421,20-konkurs-wramach-inicjatywy-cornet.html
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POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU STAIR 2015
Konkurs na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach: Energy efficiency and climate protection, Resource efficiency,
Sustainable water management, Socio-ecological research.
NCBR przeznacza kwotę 3 000 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do
finansowania w procedurze konkursowej.
Termin składania wniosków: 30.10.2015.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/niemcy/ii-konkurs/art,3556,otwarcie-drugiego-konkursuw-ramach-polsko-niemieckiej-wspolpracy-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-stair-2015.html

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
http://www.poir.gov.pl/
Harmonogram POIR:
http://www.poir.gov.pl/media/5761/harmonogram_konkursow_POIR_wersja3_29062015.pdf
SZYBKA ŚCIEŻKA - PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWA (NCBR)
Adresatami konkursu są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się oni
o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”.
W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu
instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1
i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej
ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione
w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Budżet ogłoszonego konkursu to 1,6 mld złotych.
Nabór wniosków będzie prowadzony od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. z datami odcięcia wyznaczonymi na koniec kolejnych
miesięcy kalendarzowych.
http://ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/
PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK (PARP)
Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.
W ramach Poddziałania 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac
badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace
rozwojowe.
Termin składania wniosków: 30.09.2015.
http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2015-r
DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW (MG)
W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Na
dofinansowanie mogą liczyć inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, które będą służyć do
prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie. Efektem projektu powinno być utworzenie lub doposażenie centrum badawczorozwojowego w firmie. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 2 mln zł. Przedsiębiorcy do wniosku o dofinansowanie dołączą agendę badawczą. Znajdą się w niej plany badawcze firmy oraz oczekiwane rezultaty prac B+R (innowacje
produktowe lub procesowe), które przedsiębiorca będzie prowadził na wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu
infrastrukturze.
Termin składania wniosków: 30.10.2015.
h ttp :/ /www.mg .g ov .pl/Fundu sze+UE /POIR+2014-2020 /Dofina nsowan ie+dla+p rojektow+ typu+c en tra+b ada wc zorozwojowe+PO+IR
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PODDZIAŁANIE 4.1.4 PROJEKTY APLIKACYJNE (NCBR)
Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez
konsorcja).
Termin składania wniosków: 19.11.2015.
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA (NCBR)
Adresatami konkursu są przedsiębiorcy spełniający dużych przedsiębiorstw. Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
Termin składania wniosków: 30.11.2015.
PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP (PARP)
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy
usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/parp-ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-23-poddzialania-232-w-2015-r
Termin składania wniosków: 30.12.2015.
DEMONSTRATOR PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B+R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ/DEMONSTRACYJNEJ (NCBR)
Wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów.
Termin składania wniosków: luty 2016.
PODDZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI (OPI)
Konkurs dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Na budowę unikalnej w skali
kraju infrastruktury badawczej instytucje naukowe otrzymać mogą w sumie 804 mln zł. Projekty z PMDIB mają na celu przygotowanie obiektów lub sieci obiektów nowoczesnej infrastruktury badawczej dużej skali, urządzeń i aparatury badawczej stacjonarnej lub mobilnej. Mogą być to także banki danych, sieci telekomunikacyjne i systemy informatyczne, a nawet zasoby wiedzy
takie jak archiwa czy kolekcje i depozyty. Przedsięwzięcia z PMDIB będą realizowane w ośmiu obszarach nauki: badania podstawowe, badania interdyscyplinarne, wysoka jakość życia w społeczeństwie, ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych, wzrost efektywności wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii, rozwój zaawansowanych materiałów
i technologii, rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury, zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i środowiska
człowieka.
Minimalny koszt realizacji przedsięwzięcia powinien wynosić 30 mln zł, a co najmniej 10 proc. kwoty inwestycji instytucje naukowe muszą pozyskać od przedsiębiorców.
Termin składania wniosków: 1.03.2016.
http://www.poir.gov.pl/nabory/42-rozwoj-nowoczesnej-infrastruktury-badawczej-sektora-nauki/
PODDZIAŁANIE 2.3.4 OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (PARP)
Wsparcie udzielane będzie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją
ochrony praw własności przemysłowej.
Termin składania wniosków: 28.03.2016.
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS)
Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska. Budżet programu
Harmonogram:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/8245/Harmonogram_konkursow_2015_2015 -08-19.pdf
http://www.pois.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)
Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych, innowacji
Budżet programu 4,69 mld euro.
http://www.power.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC)
Rozwój szyb kieg o In tern etu , e -a d min istra cji
Budżet programu 2,17 mld euro.
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Harmonogram naborów POPC:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/5898/Harmonogramu_naborow_POPC_3062015_korekta.pdf
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW)
POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącznie
pięciu województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko‐mazurskiemu.
Budżet programu 2,00 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/5754/harmonogram_POPW_2015.pdf
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)
Wsparcie rolnictwa.
Budżet programu 8,6 mld euro.
h ttp : / / www. m i n r o l . g o v . p l /W s p a r c i e- r o l n i c twa - i rybolowstwa/PROW-2014-2020

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza
i współpracy z parterami z całego obszaru UE. Wsparciem objęte
są regiony określone w programach.
http://www.ewt.gov.pl/
1. Programy transgraniczne
Polska-Słowacja
http://pl.plsk.eu/index/
Czechy-Polska
http://www.cz-pl.eu/pl/index.html
Mapa programów transgranicznych
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/czechypolska/
Polska-Saksonia
http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.jsphttp://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/polska-saksonia/
Brandenburgia-Polska
http://pl.plbb.eu/index/?id=5c572eca050594c7bc3c36e7e8ab9550
Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska
http://www.interreg4a.info/index.php?id=67&L=1
Południowy Bałtyk
http://en.southbaltic.eu/index/
Litwa-Polska
http://www.lietuva-polska.eu/index.php?2191548005
2. Programy transnarodowe
Region Morza Bałtyckiego
Seed Money programu Regionu Morza Bałtyckiego
Instrument Seed Money wspiera małe projekty (przygotowawcze) zgodne z Planem Działania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego na 2015 rok. Nabór dotyczy wszystkich obszarów priorytetowych i działań horyzontalnych Strategii.
Wnioski należy składać do Sekretariatu Seed Money. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest uzyskanie listu poparcia od
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właściwego tzw. Koordynatora Obszaru Tematycznego (ang. Policy Area Coordinator) lub Koordynatora Działania Horyzontalnego
(ang. Horizontal Action Coordinator). Koordynatorzy odpowiadają za poszczególne dziedziny objęte unijną Strategią.
Projekty przygotowawcze służą opracowaniu większych przedsięwzięć (projektów), które można następnie składać do innych
programów, m.in.: do programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014 -2020. Co do zasady, budżet projektu wynosi od 30 do
50 tysięcy EUR.
Termin składania wniosków: 30.10.2015.
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
http://seed.eusbsr.eu/
Europa Środkowa
Program 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 zasobó w
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.
http://www.central2020.eu/
3. Programy międzyregionalne
Interreg Europa
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/interreg-europa/

REGIONALNE PORGRAMY OPERACYJNE
Specyfiką Regionalnych Programów Operacyjnych jest ich regionalny zasięg. Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych
inwestowane są w projekty przyczyniające się do rozwoju danego województwa oraz podmiotów działających na jego terenie.
Oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć podmioty, które mają siedzibę w danym regionie, prowadzą na jego terenie działalność lub chcą zrealizować projekt którego efekty pozostaną w województwie, które udzieliło wsparcia. Priorytety inwestycyjne
i cele tematyczne są takie same jak funduszy poziomu krajowego.
https://www.regionalne.gov.pl/
Województwo dolnośląskie http://www.rpo.dolnyslask.pl/
Województwo kujawsko – pomorskie http://mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/proba.html
Województwo małopolskie http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/
Województwo lubelskie http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/
Województwo lubuskie http://rpo.lubuskie.pl//
Województwo łódzkie http://www.lodzkie.pl/index.php
Województwo małopolskie http://www.fundusze.malopolska.pl/, http://www.rpo.malopolska.pl/
Województwo mazowieckie http://rpo.mazovia.pl/, https://funduszedlamazowsza.eu/
Województwo opolskie http://rpo.opolskie.pl/
Województwo podkarpackie http://www.podkarpackie.pl/, http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/
Województwo podlaskie http://wrotapodlasia.pl/, http://rpo.wrotapodlasia.pl/
Województwo pomorskie http://www.rpo.pomorskie.eu/
Województwo śląskie http://www.slaskie.pl/, http://rpo.slaskie.pl/
Województwo świętokrzyskie http://www.sejmik.kielce.pl/, http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
Województwo warmińsko- mazurskie http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/
Województwo wielkopolskie http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
Województwo zachodniopomorskie http://wzp.pl/, http://www.rpo.wzp.pl/

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_priorytetowych 2015.pdf
INWESTYCJE ENERGOOSZCZĘDNE W MŚP
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zasto so-

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
wania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi
zmniejszenie emisji CO2. Program wspiera Beneficjentów programu Polseff 2.
Nabór ciągły.
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/
PL04.OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii poprzez modernizację lub wymianę istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii.
Termin składania wniosków: 14.09.2015, g. 15.00.
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,8,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-funduszynorweskich-dla-programu-operacyjnego-pl04.html

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIęBIORCZOŚCI (PARP)
http://www.parp.gov.pl/index/main/
Harmonogram naborów:
http://www.parp.gov.pl/index/index/1411

INNE
GRANTY FUNDACJI CANON
Fundacja Canon przyjmuje wnioski na projekty badawcze z dowolnego obszaru nauki. Konkurs skierowany jest do naukowców z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są prowadzeniem badań w Japonii. Każdego roku Fundacja Canon przyznaje
do 15 stypendiów. Pobyt naukowy w Japonii może trwać od trzech do dwunastu miesięcy. W trakcie trwania stażu stypendyści otrzymają od Fundacji Canon wsparcie finansowe w wysokości od 22 500 EUR do 27 500 EUR.
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php
INNOWATOR MAZOWSZA
W konkursie biorą udział młodzi naukowcy i przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego.
W kategorii Młoda Innowacyjna Firma mogą startować przedsiębiorcy, którzy prowadzą na Mazowszu firmę z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw o ile istnieje ona nie dłużej niż 10 lat. Zgłaszane do konkursu innowacje mogą być nowymi produktami lub usługami, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, organizacyjnymi i marketingowymi usprawniającymi bieżącą działalność biznesową. Co ważne – oceniane będą tylko takie, które stosowane są nie dłużej niż 5 lat. W tej kategorii przewidziane nagrody to: za I miejsce – 25 tys. zł, za II miejsce – 15 tys. zł, za III miejsce – 10 tys. zł.
Kategoria Innowacyjny Młody Naukowiec przeznaczona jest dla młodych, kreatywnych naukowców z Mazowsza do 39 roku
życia, którzy zakończyli przewód doktorski lub w ciągu 3 ostatnich lat uzyskali stopień doktora. Oceniane będą prace zawierające innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania. W tej kategorii nagrody główne to 15 tys. zł za I miejsce,
12,5 tys. zł za II miejsce, 10 tys. zł za III miejsce.
Termin składania wniosków: 30.09.2015.
http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/vii-edycja-konkursu
POPULARYZATOR NAUKI
Nagrody w konkursie "Popularyzator Nauki" serwisu PAP - Nauka w Polsce otrzymują osoby i instytucje, które pomagają
innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych.
Tytuł "Popularyzator Nauki", przyznawany laureatom, oznacza osobę, która dzieli się swoją wiedzą i pasją naukową z innymi,
niezależnie od ich wieku, poziomu wykształcenia i kariery zawodowej. W 11. edycji laureaci zostaną wyłonieni w czterech
podstawowych kategoriach: Popularyzatorzy indywidualni; Instytucje naukowe; Instytucje pozanaukowe oraz Media.
Termin składania wniosków: 20.10.2015.
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,406293,rozpoczynamy-11-edycje-konkursu-popularyzator-nauki.html
PolSEFF2
PolSEFF2 jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
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wiska i Gospodarki Wodnej.
PolSEFF2 jest linią kredytową o wartości 200 milionów euro, która za pośrednictwem banków uczestniczących jest rozdysponowana w formie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność
energetyczną. Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji
programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.
Nabór ciągły.
http://www.polseff2.org/pl/o-polseff2
GRANTY NA WSPÓŁPRACĘ Z KRAJAMI AZJI CENTRALNEJ
Projekt IncoNet CA wspiera współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym z Unii Europejskiej i krajami Azji Centralnej.
W ramach projektu IncoNet CA, wspierającego współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym z Unii Europejskiej i krajami
Azji Centralnej jest otwarty konkurs na tzw. Twinning Grants, mające na celu wypracowanie długotrwałej współpracy, której
wynikiem ma być wspólna aplikacja w programie Horyzont 2020 m.in. w obszarze: Zmiany klimatyczne, Energia.
Termin składania wniosków: 31.03.2016.
http://www.inco-ca.net/

UWAGA!! Powyższy przegląd nie uwzględnia wszystkich możliwości finasowania prac badawczych, rozwojowych i wdrożeń. 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

Wydarzenia
2015.09.08 - 2015.09.10
Helsinki, Finlandia
Światowy Szczyt poświęcony
czystym technologiom – Global
Cleantech Summit 2015
Szczyt poświęcony czystym technologiom oraz zachodzącym na świecie
zmianom klimatycznym i ich przeciwdziałaniu.
Wydarzenie to ma na celu stworzenie
platformy do wymiany doświadczeń,
dyskusji na temat rozwoju w zakresie
„Cleantech” oraz próbę odpowiedzi na
pytanie – jak w praktyce łagodzić
skutki zachodzących zmian klimatycznych i możliwie ograniczyć wzrost
temperatury na świecie.
http://www.globalcleantechsummit.fi/r
egistration/

2015.09.09 - 2015.09.11
Lozanna, Szwajcaria
CISBAT 2015 Międzynarodowa
Konferencja Inteligentne Budynki i Zrównoważony Region
w Skali Miejskiej i Lokalnej
CISBAT jest wiodącą platformą do
prezentacji innowacyjnych badań
i rozwoju zrównoważonego budownictwa i planowania przestrzennego, obejmującą szeroki zakres tematów: od nanotechnologii słonecznych
do metabolizmu dzielnic miejskich.
http://cisbat.epfl.ch/

2015.09.10
Warszawa
„Efekt zachęty” – warsztaty
praktyczne
Celem warsztatów jest:

p rzy b liżen ie wy ty c zn y ch
w sprawie pomocy państwa
na ochronę środowiska i cele
związane z energią w latach
2014-2020; (Dz. Urz. UE seria
C, Nr 200 z 28.06.2014, s.1);

p r z ed s ta wi en i e p o jęc ia
„efektu zachęty” oraz jego
zadania;

omówienie procedur podjęcia
działalności gospodarczej i
partycypowania w systemie
wsparcia;

zaprezentowanie i omówienie
zasad wypełniania nowych
formularzy CHP i OZE zamieszczonych przez prezesa
URE;
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przedstawienie możliwości
potwierdzenia „efektu zachęty” dla biogazowi rolniczych, małych i mikro instalacji OZE– czy istnieją rozwiązania „luki” prawnej?
http://www.masterinstitute.pl/program,170,EFEKT%20ZACH
%C4%98TY%20%20WARSZTATY%20PRAKTYCZNE

2015.09.13 - 2015.09.16
Międzyzdroje
XIX Forum Ciepłowników Polskich
Forum w Międzyzdrojach to jedno
z najważniejszych wydarzeń w kraju
dla sektora ciepłowniczego. Obradom XIX FCP towarzyszyć będzie
wystawa EXPO FCP, na której zainteresowane firmy będą mogły zaprezentować swoje produkty i usługi.
http://www.fcp.org.pl/XIX_FCP.html

2015.09.14 - 2015.09.16
Bruksela, Belgia
Bezpieczna, czysta i efektywna
energia – dzień informacyjny
i spotkanie brokerskie
Dzień informacyjny w obszarze
„Bezpieczna, czysta i efektywna
energia” odbędzie 14-15 września
2015 r. w Brukseli, zaś 16 września, jako wydarzenie towarzyszące,
odbędzie się spotkanie brokerskie.
W czasie pierwszego dnia, 14 września, zostanie omówiona tematyka
najbliższych konkursów w obszarze
energii programu Horyzont 2020
oraz nowy program pracy na lata
2016-2017. Drugiego dnia odbędzie
się szereg sesji równoległych; jedna
z nich to sesja EURATOM.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc możliwa jest rejestracja maksymalnie dwóch osób z tej samej
instytucji. Organizatorzy zaplanowali
transmisję on-line.
http://www.kpk.gov.pl/?p=24075

2015.09.14
Olsztyn
Ogólnopolski Kongres Smart -

Inteligentne Miasta
Podczas Kongresu eksperci, politycy
oraz samorządowcy będą szukać odpowiedzi między innymi na pytania:
czy miasta z północy Polski wykorzystują nowe technologie do inteligentnego rozwoju transportu i infrastruktury, aby polepszyć jakość życia mieszkańców, jak oszc zędzać energię
w mieście, czy zagospodarowanie
odpadów komunalnych może obniżyć
koszty ciepła i prądu, czy szwedzkie,
niemieckie czy norweskie miasta są
smart?
http://inteligentne-miasta.eu/start-2/

2015.09.14
Warszawa
X jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES - Paliwa Chemia Gaz
Jubileuszowa edycja Kongresu PETROBIZNES to okazja do podsumowania w gronie polityków, ekspertów
i praktyków zmian jakie dokonały się
w polskiej branży chemicznej, paliwowej i gazowniczej w ostatnich latach
na tle rynku europejskiego.
http://www.petrobiznes.pl

2015.09.14 - 2015.09.18
Hamburg, Niemcy
EU PVSEC 2015 Europejska Konferencja i Targi Energii Słonecznej
EU PVSEC to największa międzynarodowa konferencja w branży fotowoltaicznej, technologii PV i urządzeń. Konferencji towarzyszyć będą targi, na
których wystawcami są najwięksi międzynarodowi specjaliści branży PV.
Wydarzenie przyciąga globalną społeczność, która prowadzi działalność
gospodarczą, zachęca do dyskusji i
wymiany poglądów na temat najnows zy c h o sią g n ięć i in n o wa c j i
w zakresie fotowoltaiki.
h t tp s : / / ww w. p h o tov ol ta i c conference.com/

2015.09.14 - 2015.09.16
La Grande Motte, Francja
Electrolysis and Fuel Cell Discussions: Challenges towards Zero
Platinum for Oxygen Reduction
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Wydarzenia
Konferencja projektu CATAPULT
realizowanego w ramach FCH JU.
http://www.fch.europa.eu/event/elect
rolysis-and -fu el-cell-d iscu ssion schallenges-towa rds-zero-pla tinumoxygen-reduction

2015.09.14 - 2015.09.17
Linz, Austria
International Training Seminar
Biomass Heating 2015
Nowe rozwiązania wykorzystujące
biomasę do produkcji nowoczesnych,
wysokiej wydajności systemów do
ogrzewania, dają ogromne możliwości dla lokalnego rozwoju gospodarczego, redukcji kosztów energii oraz
ochrony klimatu i środowiska. Podczas seminarium przedstawione zostaną technologie ogrzewania zasilane
biomasą.
http://www.oec.at/en/projects/events/
in tern a tion a l -tra in in g -semina rbiomass-heating-2015/

2015.09.15 - 2015.09.17
Bielsko- Biała
28. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2015
ENERGETAB to największe w Polsce
targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. To jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego.
http://www.energetab.pl/

2015.09.15
Gdańsk
Warsztaty: Co trzeba wiedzieć,
żeby prawidłowo skalkulować
budżet, zrealizować i rozliczyć
projekt H2020
Warsztaty skierowane są zwłaszcza
do służb administracyjno-finansowych
(osób zaangażowanych w przygotowywanie budżetu do wniosków projektowych oraz w proces zarządzania
administracyjno-finansowego i rozliczanie projektów H2020). Podczas
spotkania uczestnicy dowiedzą się
m.in. jakie są zasady kwalifikowalności
kosztów w Programie Horyzont
2020, jak poprawnie wypełnić tabelę
budżetową, na jakich zasadach w
projektach mogą brać udział strony

trzecie. Omówione zostaną też
kwestie raportów, płatności, audytów czy wpływów do projektu.
http://www.kpk.gov.pl/?event=warszt
a ty -c o- tr z eb a -w ied ziec - zeb y p rawidlowo-skalkulowac -bud zetzrea lizowa c -i-rozliczyc -p rojekth2020

2015.09.15 - 2015.09.16
Warszawa
Zielone certyfikaty a przetarg –
zasady wsparcia w Ustawie
o odnawialnych źródłach energii
Szkolenie dotyczące zasad wsparcia
zawartych w Ustawie o odnawialnych źródłach energii. Podczas spotkania omówione będą m.in następujące zagadnienia: podstawy prawne,
w tym minimalny zakres implementacji (m.in. Dyrektywa 2009/28/WE;
Rozporządzenie Komisji (UE) NR
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tzw. GBER); Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20.01.
2015 r. itd).
http://www.eurocon.pl/pl/konferencjeszkolenia/aktualnewydarzenia/details/84-zielonecertyfikaty-a-przetarg

2015.09.15 - 2015.09.17
Bruksela, Belgia
5th International Conference
on Lignocellulosic Ethanol
Konferencja dotycząca najnowszych
badań i innowacji w zakresie konwersji biomasy.
http://ec.europa.eu/energy/en/events
/ 5 th -in terna tion a l -con feren celignocellulosic-ethanol

2015.09.15 - 2015.09.16
Niemcy
Workshop on Aeronautical
Applications of Fuel Cells and
Hydrogen Technologies
Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru
i Ogniw Paliwowych (FCH JU) wraz
z CleanSky JU - europejskim programem na rzecz badań lotniczych organizuje swój pierwszy warsztat

dotyczący zastosowania ogniw paliwowych w lotnictwie.
http://www.fch.europa.eu/event/work
shop-aeronautical-applications-fuelcells-and-hydrogen-technologies

2015.09.16 - 2015.09.18
Białka Tatrzańska
Forum Nowych Technologii
2015
Nowe technologie obecne są w niemal każdym obszarze funkcjonowania
dzisiejszego świata. Ich rozwój nie
tylko stymuluje i napędza współczesną gospodarkę, ale również inspiruje
i wspomaga odnajdywanie najbardziej
efektywnych metod za rzą d za nia. Innowacyjne systemy informatyczne wspomagają zarówno podejmowanie decyzji, jak i procesy biznesowe, w tym procesy produkcji.
Forum Nowych Technologii 2015 to
już druga edycja corocznej konferencji organizowanej przez Intergraph
Polska Sp. z o.o. , Hasłem tegorocznej konferencji jest HARMONIA,
czyli nie tylko wspólne, ale i zgodne
oraz synchroniczne działanie w realizacji zamierzonego celu.
http://fnt2015.pl

2015.09.16 - 2015.09.17
Warszawa
XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZCHEMIA 2015
Międ zyn a rod owa K on feren cja
i Wystawa to jedno z ważniejszych
wyd a rzeń b ra n ży p a liwo wo energetyczno -chemicznej, cenne
źródło specjalistycznych informacji
ora z forum wymiany wied zy
i doświadczeń pomiędzy przedstawic i e l a m i s f e r r zą d o w y c h
i biznesowych. Niewątpliwym osiągnięciem konferencji jest interesująca
problematyka przyciągająca znaczące
osobistości życia politycznego, gospod a rczeg o i n a u koweg o
oraz kluczowych przedstawicieli tej
branży.
http://www.naftaigaz.ztw.pl/

2015.09.16
Warszawa
Raportowanie danych transakcyjnych zgodnie z najnowszymi

Wydarzenia
wymogami REMIT – IV edycja.
Wademekum wdrażania regulacji
dla uczestników rynku
Już w tym roku Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
(ACER) rozpocznie regularne monitorowanie hurtowych rynków energii
w Unii Europejskiej w celu skutecznego wykrywania nadużyć. Z początkiem
bieżącego roku weszły bowiem w życie
przepisy w sprawie integralności i
przejrzystości hurtowego rynku energii
- REMIT. Zgodnie z nimi wszyscy
uczestnicy tego rynku już teraz powinni być zarejestrowani w krajowym
rejestrze prowadzonym przez URE
oraz posiadać unikalny identyfikator,
wspólny dla europejskiego oraz krajowego rejestru.
Z kolei 7 października każda osoba,
która przeprowadza transakcje obejmujące składanie zleceń na co najmniej
jednym rynku hurtowym energii
w obrębie Unii Europejskiej, będzie
miała obowiązek bieżącego i możliwie
szybkiego raportowania, między innymi
kontraktów na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego, opcji, kontraktów terminowych typu futures,
swap i wszystkich innych instrumentów
pochodnych, dotyczących kontraktów
odnoszących się do energii elektrycznej lub gazu ziemnego wytwarzanych,
sprzedawanych lub dostarczanych
w UE. Ponadto na żądanie obowiązkiem sprawozdawczym objęte będą
kontrakty wewnątrzgrupowe, kontrakty na fizyczną dostawę energii elektrycznej lub gazu, a także kontrakty na
usługi bilansujące. Przekazywanie danych będzie musiało odbywać się z
zapewnieniem bezpieczeństwa, poufności i kompletności tych informacji, tym
bardziej, że udostępniane informacje
zawierać będą warunki handlowe stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
W związku z powyższymi zmianami
powstaje konieczność dostosowania
prowadzonej przez polskich przedsiębiorców funkcjonujących na rynku
energetycznym działalności. W szczególności zaś dotyczy to stworzenia
wewnętrznych procedur bądź ich aktualizacji celem zabezpieczenia skuteczności i ciągłości raportowania.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zespół
powermeetings.eu zaprasza na warsztaty: Raportowanie danych transakcyjnych zgodnie z najnowszymi wymogami
REMIT – IV edycja, Wademekum wdrażania regulacji dla uczestników rynku.
W trakcie spotkania dowiedzą się Pań-
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stwo więcej na temat tego jak
funkcjonować w ramach rozporządzenia REMIT, aby nie być
posądzonym o manipulacje lub
próby manipulacji na hurtowym
rynku energii.
http://www.powermeetings.eu/ko
n feren c j e/ en / ra p or towa n iedanych-transakcyjnych-zgodnie-znajnowszymi-wymogami-REMITIV-edycja/

2015.09.16 - 2015.09.17
Berlin, Niemcy
European Biomass to Power
Konferencja dotycząca rynku
biomasy. Podczas dwudniowego
spotkania przedstawione zostaną
studia przypadków dotyczące
planowania, finansowania projektów biomasowych oraz informacje na temat strategicznych technologii konwersji biomasy.
http://www.wplgroup.com/aci/eve
n t/bioma ss-power-c on feren ceeurope/

2015.09.16 - 2015.09.17
Barcelona, Hiszpania
Microgrid Global Innovation
Forum
Forum dotyczące najnowszych
osiągnięć technologicznych, projektowania, wdrażania i eksploatacji hybrydowych odnawialnych
mikrosieci energetycznych. Nacisk
zostanie położony m.in. na maksymalne efektywne wykorzystanie
odnawialnych i rozproszonych
źródeł energii.
http://www.microgridinnovation.c
om/

2015.09.17
Warszawa
Nowe zasady dokumentowania biomasy według zapisów
Ustawy o OZE
W związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii,
stosownie do art. 9e1 ustawy –
Prawo energetyczne, do wniosku
o wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle

energii należy dołączyć oświadczenie,
dokumentujące pochodzenie biomasy, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Zespół powermeetings.eu organizuje
seminarium: Nowe zasady dokumentowania biomasy według zapisów Ustawy
o OZE, podczas którego dowiedzą
się Państwo więcej na temat nowych
reguł i wymogów w zakresie dokumentowania biomasy w kontekście
przepisów ustawy o odnawialnych
źródłach energii.
Wśród najważniejszych zagadnień
seminarium znalazły się:

Reguły składania oświadczeń
w trybie art. 233 kk

Akty wykonawcze – nowe
rozp orząd zen ie Ministra
Gospodarki

Bezpieczne kontraktowanie
w świetle reguł należytej
staranności

Procedura wydawania świadectw pochodzenia - 2015
a 2016

Case Study - Analiza przykład ow y c h d o ku m en ta c j i
w zakresie pochodzenia biomasy
http://www.powermeetings.eu/konfe
rencje/en/nowe-zasadydokumentowania-biomasy-wedlugzapisow-ustawy-o-oze/

2015.09.18
Warszawa
Perspektywy podniesienia komfortu energetycznego odbiorców
Temat niskiego komfortu energetycznego Polaków jest ostatnio coraz
częściej poruszany na forum publicznym. By zobrazować z czym na co
dzień zmagają się niezadowoleni
obywatele, wystarczy wspomnieć
tylko dwa z wielu czynników: średni
poziom przerw w dostawach prądu
dla odbiorcy, który wynosi w Polsce
4 0 0 min / r o k (p o r ówn a n i e:
w Szwajcarii jest to 25 min/rok), i
poziom napięć u odbiorców końcowych na wsi spadający często poniżej
180 V (europejski standard to 230
V).

Podczas debaty przedyskutowane
zostaną następujące zagadnienia:


modernizacja sieci (WN, ŚN,
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Wydarzenia
NN),

efektywność energetyczna (oraz
redukcja mocy, DSM),

g en era c j e rozp roszon e
(prosumencka, sp ółd zielcza ,
gminna, OZE i CHP)
http://www.proinwestycje.pl/pl/debatapt-perspektywy-podniesienia-komfortuenergetycznego-odbiorcow

2015.09.21 - 2015.09.22
Luksemburg, Luksemburg
SET Plan conference 2015
Doroczna konferencja dotycząca SETPlanu.
http://www.setplan2015.lu/

2015.09.22
Warszawa
IV Kongres PORT PC
Celem kongresu jest przedstawienie
nowych możliwości polskiego rynku,
wskazanie na rentowność pomp ciepła
głównie w odniesieniu do budynków
energooszczędnych.
http://www.renexpowarsaw.com/334.html

2015.09.22
Warszawa
Konkluzje BAT dla energetyki oraz
ciepłownictwa
Biuro JRC IPPC w Sewilli kończy prace
nad dokumentami referencyjnymi dla
energetyki, LCP BREF. Integralną częścią
tych prac są tzw. konkluzje BAT, które
będą określać wymagania związane
z najlepszymi dostępnymi technikami
BAT i będą z automatu obowiązywać
obligatoryjnie.
Konkluzje BAT - zgodnie z dyrektywą
IED - będą podstawą do wydawania
pozwoleń zintegrowanych przez właściwe organy ochrony środowiska. Nowe
regulacje zmuszą więc marszałków i
starostów do prawidłowego określania
parametrów udzielania tych pozwoleń w
oparciu o w/w dokumenty.
Dostosowanie instalacji do wymagań
określonych w konkluzjach BAT powinno nastąpić w terminie maksymalnie
czterech lat od dnia ich publikacji w
Dzienniku Urzędowym UE. Tym samym
nakłada to na zakłady wiele nowych
o b o w ią zk ó w z wią za n ych
z podejmowaniem trudnych decyzji
modernizacyjnych oraz inwestycyjnych.

Bez dostosowania do wymagań konkluzji BAT od 2020 r. instalacjom
spalania grozi brak zgody na ich dalszą eksploatację.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania i ryzyka biznesowe, Zespół
p o w e rm e e t in g s. eu za p ra s za
do udziału w seminarium: Konkluzje
BAT dla energetyki oraz ciepłownictwa.
W trakcie spotkania dowiedzą się
Państwo jak prawidłowo funkcjonować w tej nowej rzeczywistości
prawno – technicznej. Przedstawione
zostaną różne aspekty wynikające ze
spotkania Technicznej Grupy Roboczej w Sewilli, jakie odbyło się w
czerwcu 2015. Zaproszeni prelegenci
– m.in. Małgorzata Typko, Ekspert
Ochrony Środowiska, dzieląc się
swoim doświadczeniem zawodowym,
pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości, pojawiające się sytuacje dyskusyjne czy też ryzykowne w zakresie
dostosowania instalacji do nowych
standardów.
http://www.powermeetings.eu/konfer
e n c j e/ en / ko n k lu z j e - BAT -d la energetyki-oraz-cieplownictwa/

2015.09.22 - 2015.09.24
Warszawa
Piąta edycja Międzynarodowych
Targów Energii Odnawialnej
i Efektywności Energetycznej
RENEXPO® Poland
Piąta edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland. Podczas targów odbędzie się
szereg konferencji oraz for branżowych takich jak.:

4-ty Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii
Pomp Ciepła

5-ta Polska konferencja hydroenergetyczna

4-te Forum PV

Forum Budownictwa Energooszczędnego

Praktyczne Aspekty Inwestycji
w Zieloną Energię

II Kon ferencja Społeczn e
Aspekty OZE

4-te Forum Biogazu w ramach
RENEXPO Poland

5-ta Konferencja Fotowoltaiki
w Polsce

4-ta Konferencja na Temat
Biopaliw

3-cie Forum Pomp Ciepła
Wydarzenia towarzyszące podczas

RENEXPO® Poland 2015:

Uroczystość otwarcia targów
uświetniona poprzez ,,Energy
Talk''

Puchar RENERGY® AWARD

Spotkania kooperacyjne

5-ta edycja Dnia Samorządowca w ramach RENEXPO® Poland 2015
Dla jednostek zajmujących się badaniami i nauką organizatorzy przygotowali specjalną ofertę udziału w RENEXPO® Poland 2015 - Salonie Wiedzy
i Nauki.
http://www.renexpo-warsaw.com/

2015.09.23 - 2015.09.24
Warszawa, Polska
Smart City Forum
Gotowość biznesu na zmiany jest
warunkiem jego rozwoju, a w chwili
obecnej doświadczamy transformacji
w skali światowej. Miasta, w których
funkcjonujemy stają się „smart” niezależnie od tego na jakim poziomie
rozwoju jest nasza organizacja. Jeśli
chcemy utrzymać pozycje liderów
musimy odpowiednio reagować na
zmiany w otaczającym nas środowisku. Platforma dialogu i współpracy
biznesu z administracją centralną
i lokalną, jaką jest Smart City Forum
pozwoli na efektywną wymianę opinii
oraz doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce.
http://smartcityforum.pl/smart-city/okongresie/

2015.09.24
Ostrołęka
Konferencja "Wysokosprawne
technologie produkcji energii
elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na przykładzie ciepłownienia bloków 200 MW w Energa
Elektrownie Ostrołęka"
Konferencja ma na celu przedstawienie nowatorskiego projektu wykorzystania istniejących bloków energetycznych do p rodu kcji ciep ła
w skojarzeniu. ENERGA Elektrownie
Ostrołęka mogą poszczycić się sukcesem w jego realizacji. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazje dowiedzieć się szczegółów realizacji
p roj ektu , zwi ed zi ć j ed en
z niewielu w Polsce akumulatorów
ciepła oraz poznać najnowocześniejszą sieć cieplną.

Wydarzenia
http://www.igeos.pl/pl/start/1717konferencja-wysokosprawnetechnologie-produkcji-energiielektrycznej-i-cieplnej-wkogeneracji-na-przykladziecieplownienia-blokow-200-mw-wenerga-elektrownie-ostroleka

2015.09.28
Lublin
Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy - Lublin 2015
Tematem przewodnim Szczytu Gospodarczego będzie polskie bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze.
Wiele ogólnopolskich przedsięwzięć
biznesowych skierowanych do kluczowych sektorów gospodarki takich jak: energetyka, infrastruktura,
rozwój regionalny jest organizowanych na Śląsku i w Warszawie, zaś
pomijane i niedoceniane są pozostałe
ważne ośrodki gospodarcze takie jak
Lubelszczyzna – miejsce o ogromnym potencjale rozwojowym, innowacyjnym i gospodarczym.
Województwo lubelskie na wschodniej ścianie Polski jest kluczowym
ośrodkiem gospodarczym, który
dysponuje olbrzymim potencjałem
i zapleczem predysponującym miasto
Lublin do roli organizatora ogólnopolskich spotkań o charakterze polityczno – gospodarczym.
Szczyt Gospodarczy ma na celu
zebranie przedstawicieli kluczowych
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo gospodarcze kraju,
polityków i ekonomistów celem
przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej
gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej,
sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego).
http://www.osglublin.pl/

2015.09.28
Olsztyn
Ogólnopolski Kongres Smart Inteligentne Miasta
Podczas Kongresu eksperci, politycy
oraz samorządowcy będą szukać
odpowiedzi między innymi na pytania: czy miasta z północy Polski wykorzystują nowe technologie do
inteligentnego rozwoju transportu
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i infrastruktury, aby polepszyć
jakość życia mieszkańców, jak
oszczędzać energię w mieście, czy
zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty
ciepła i prądu, czy szwedzkie,
niemieckie czy norweskie miasta
są smart.
http://inteligentne-miasta.eu/start2/

2015.09.29
Warszawa
Uprawnienia i obowiązki odbiorców przemysłowych na
gruncie przepisów ustawy
Prawo energetyczne oraz
ustawy o OZE
Wykazy odbiorców przemysłowych - realizacja i rozliczenie obowiązków za rok 2015 i lata następne - najnowsze interpretacje. Podczas wydarzenia zostaną rozwinięte tematy takie jak:

odbiorca p rzemysłowy
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 1059, z późn. zm.),

odbiorca p rzemysłowy
w ustawie z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych
źródłach energii

odbiorca p rzemysłowy
w ustawie z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych
źródłach energii – realizacja
ob owiązku
„kogeneracyjnego” w roku
2015 i w latach następnych
– art. 9a ust. 1 ustawy –
P ra wo en erg ety c zn e
w z n o w e li z o wa n y m
brzmieniu

odbiorca p rzemysłowy
w ustawie z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych
źródłach energii – realizacja obowiązku „OZE”
w roku 2015 i w latach
następnych

status odbiorcy przemysłowego na gruncie przepisów ustawy – Prawo energetyc zne oraz usta wy
o odnawialnych źródłach
energii – rozliczenie obowiązków za rok 2015
http://www.scc.com.pl/konferencj
e/en/uprawnienia-obowiazki-

odbiorcow-przemyslowych-ustawaprawo-energetyczne-ustawa-o-OZE/
2015.09.29 - 2015.09.30
Ispra, Włochy
Energy Efficiency Policies, Financing and ESCOs - Workshop
Warsztaty dotyczące rozwoju polityki,
strategii oraz mechanizmów wsparcia
efektywności energetycznej w budynkach i innych sektorach.
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/worksh
op/energy-efficiency-policies-financingand-escos?search

2015.09.29
Wrocław
Rozwój inwestycji kogeneracyjnych
w Polsce: otoczenie prawne, systemy wsparcia, technologie, perspektywy na przyszłość
System wsparcia dla kogeneracji oparty
na żółtych i czerwonych certyfikatach
ma obowiązywać do 2018 roku. Obecnie nie wiemy jak będzie wyglądał system po wygaśnięciu obecnych regulacji.
Możemy przypuszczać, że będzie się
opierał o system aukcyjny.
Podczas wydarzenia poruszone będą
m.in.: następujące tematy:

rozwój kogeneracji w Polsce,

system aukcyjny dla jednostek
kogeneracyjnych,

audyt i certyfikacja kogeneracji,

zasadność inwestycji kogeneracyjnych w świetle nowej ustawy
OZE,

jednostki trigeneracyjne,

finansowanie inwestycji kogeneracyjnych,

jednostki kogeneracyjne w przemyśle i w koncernach energetycznych.
http://city-brand.pl/wroclaw-29-09-2015/

2015.09.29 - 2015.10.01
Santorini, Grecja
Workshop on Degradation Issues
of Fuel Cells and Electrolysers
Międzynarodowe warsztaty dotyczące
degradacji ogniw paliwowych i elektrolizerów. Przedstawione zostaną podstawowe mechanizmy degradacji, identyfikacja czynników przyczyniających się do
wydłużenia żywotności ogniw oraz
zwiększenia ich niezawodności i trwało-

N E WS L E T T E R C E N E RG

RO K

2 01 5

Str. 33

Wydarzenia
ści.
http://3degis.iceht.forth.gr/

2015.09.29 - 2015.09.30
Essen, Niemcy
4th Conference on Carbon Dioxide
as Feedstock for Fuels, Chemistry
and Polymers
Konferencja dotycząca wychwytu i wykorzystania CO2.
http://co2-chemistry.eu/

2015.09.30
Warszawa
Polski Gaz Ziemny 2020. Wnioski Kierunki - Rekomendacje
Polski Gaz Ziemny 2020 to cykl konferencji poświęconych przyszłości krajoweg o p rzemysłu p oszu kiwa wczo wydobywczego, organizowanych od
2011 roku przez OPPW. W ciągu ostatnich lat stał się ważnym forum wymiany
opinii praktyków biznesu i przedstawicieli organizacji państwowej, instytucji
publicznych oraz naukowców zaangażowanych w proces poszukiwań i rozpoz n a wa n ia zł ó ż w ęg l ow od o ró w
w Polsce.
http://www.opppw.pl/pl/2015/73

2015.10.01 - 2015.10.02
Leuven, Belgia
Wind Power Forecasting 2015
Druga edycja Warsztatów Technicznych
Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Podczas warsztatów
omówione zostaną numeryczne modele
prognostyczne, modele i systemy operacyjne do prognozowania pogody i energii wiatrowej. Dyskusje będą również
dotyczyć przyszłości prognozowania
energetyki wiatrowej.
http://www.ewea.org/events/workshops/
wind-power-forecasting-2015/

2015.10.01
Strasbourg, Francja
EU Brokerage Event on Key Enabling Technologies in Horizon 2020
Spotkanie brokerskie dotyczące projektów w ramach obszaru kluczowych
rozwijających się technologii programu
Horyzont 2020: nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, biotechnologii, zaawansowanej produkcji i przetwa-

rzania, efektywności energetycznej
budynków (PPP EEB), Fabryk Przyszłości (PPP FoF) oraz zrównoważonego przemysłu przetwórczego (PPP
Spire).
https://www.b2match.eu/kets2016/
2015.10.05
Warszawa
BILAT USA 2.0 – Warsaw –
Workshops on US Research
Funding Opportunities for EU
Researchers
Dzień informacyjny dotyczący możliwości i zasad finansowania badań ze
środków federalnych USA.
http://www.kpk.gov.pl/ ?event=bilatusa -2-0-warsaw-worksh ops-on-usresearch-funding-opportunities-foreu-researchers

2015.10.05 - 2015.10.06
Opole
Inwestycje w Energetyce i Przemyśle – Nowe Technologie dla
Ochrony Środowiska
Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w VI Konferencji
„Inwestycje w Energetyce i Przemyśle
– Nowe Technologie dla Ochrony
Środowiska”.
W drugim dniu Konferencji odbędzie
się wycieczka techniczna do Elektrowni Opole – PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A.
K on feren cja skierowa n a jest
do: przedstawicieli kadry zarządzającej i technicznej ds. inwestycji, specjalistów ds. ochrony środowiska reprezentujących przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze oraz przemysł,
przedstawicieli firm oferujących usługi
oraz urządzenia dla ochrony środowiska oraz do zainteresowanych instytucji (RDOŚ, NFOŚiGW), samorządów i uczelni technicznych.
http://konferencje.nowaenergia.com.pl/ochronasrodowiska/2015/

2015.10.05 - 2015.10.07
Nałęczów
Rynek Ciepła REC 2015
Konferencja dotycząca rynku ciepła.
Podczas spotkania poruszane będą
następujące zagadnienia:

aspekty prawne w obrocie
ciepłem;



współpraca energetyki zawodowej z ciepłownictwem,

kogeneracja gazowa i wykorzystująca odnawialne źródła
energii,

ceny rynkowe paliw a ceny
ciepła,

węgiel i procesy jego przygotowania do produkcji ciepła
i energii elektrycznej,

perspektywy i opłacalność
wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu,

inteligentne sieci i systemy
ciepłownicze,

optymalizacja pracy źródeł
ciepła pracujących na wspólną
sieć ciepłowniczą,

racjonalizacja kosztów a pewność zasilania w ciepło sieciowe,

sposoby uzyskiwania komfortu cieplnego,

technolog ie pop ra wia jące
rentowność ciepłownictwa,
techniczne i ekonomiczne
aspekty eksploatacji urządzeń
w ciepłownictwie,

wpływ ograniczenia emisji
CO2, NOx, SOxna rynek
ciepłowniczy, systemy wsparcia kogeneracji i generacji
rozproszonej,

projekty ESCO jako główne
źródło poprawy efektywności
energetycznej,

finansowanie nowych technologii oraz przekształceń ciepłowni w elektrociepłownie,

ciepło z odpadów komunalnych jako źródło ekologicznej
energii,

sposoby pomiaru ilości i rozliczania zużycia ciepła,

zbiorowi odbiorcy jako znaczące podmioty na rynku
ciepła i innych mediów,

prosument na rynku ciepła,

oszczędność energii jako
element rynku ciepła,

metody badań rynku i pozyskiwania klientów (znaczenie
marketingu w ciepłownictwie).
http://www.cire.pl/item,115941,7.html

2015.10.07
Rzym, Włochy
BILAT USA 2.0 – Warsaw –
Workshops on US Research

Wydarzenia
Funding Opportunities for EU Researchers
Dzień informacyjny dotyczący możliwości i zasad finansowania badań ze środków federalnych USA.
http://www.kpk.gov.pl/?event=bilat-usa2-0-warsaw-workshops-on-us-researchf u n d in g - op p o r tu n i t i e s - f o r - e u researchers

2015.10.07 - 2015.10.09
Rzym, Włochy
OWEMES 2015
Seminarium dotyczące morskiej energetyki wiatrowej i innych rodzajów energii
odnawialnej obszaru Morza Śródziemnego.
http://www.owemes-2015.eu/

2015.10.09
Lizbona, Portugalia
BILAT USA 2.0 – Warsaw – Workshops on US Research Funding
Opportunities for EU Researchers
Dzień informacyjny dotyczący możliwości i zasad finansowania badań ze środków federalnych USA.
http://www.kpk.gov.pl/?event=bilat-usa2-0-warsaw-workshops-on-us-researchfunding-opportunities-for-euresearchers

2015.10.11 - 2015.10.14
Zakopane
XX IX Konferencj a z cy klu:
"Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce
Krajowej" pt. "Paliwa dla energetyki - mix energetyczny"
Konferencja dotycząca surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Tematyka konferencji obejmuje
m.in. następujące zagadnienia: zasoby
krajowych surowców energetycznych
i racjonalne ich wykorzystanie, tendencje rozwojowe polskiego i europejskiego sektora paliw i energii, prognozy
zapotrzebowania na paliwa, energię
elektryczną i cieplną, strategie rozwoju
polskiego górnictwa i energetyki.
http://www.min-pan.krakow.pl/se/

2015.10.12
Berlin, Niemcy
European Biomethane Conference
Konferencja służąca identyfikacji tren-
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dów i perspektyw biometanu
w Europie. Omówione zostaną
m.in możliwości i ograniczenia
metody bilansu masy, jak i perspektywy dalszego rozwoju europejskiego rynku biometanu.
http://www.dena.de/en/events/euro
pean-biomethane-conference.html
2015.10.14 - 2015.10.16
Rzeszów
Eco Energy Summit 2015
Jedno z najważniejszych wydarzeń
gospodarczych z udziałem europejskich i krajowych liderów opinii,
przedstawicieli administracji centralnej i samorządów, a także szerokiego grona ekspertów oraz
kadry kierownic zej najbardziej
znaczących firm sektora energetycznego w Polsce i krajach Unii
Europejskiej.
Uczestnicy wydarzenia omówią
zmiany i procesy zachodzące
w kluczowych dla gospodarki sektorach: energetycznym, gazowym i
paliwowym. Będzie to też okazja
do obiektywnej dyskusji o najbardziej istotnych kwestiach dotyczących przyszłości szeroko rozumianej polskiej energetyki w kontekście decyzji Unii Europejskiej dotyczących polityki klimatycznej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.
Jak decyzje Unii Europejskiej
w nowej sytuacji geopolitycznej
wpłyną na nasz sektor energetyczny? Czy mamy szanse na uwolnienie rynku gazu? Które inwestycje w
elektrowniach są opłacalne? Jaka
powinna być optymalna strategia
dla branży w perspektywie 2030
i 2050 roku? Na te i wiele innych
pytań spróbujemy odpowiedzieć
podczas tegorocznej edycji Eco
Energy Summit.
http://ecoenergysummit.pl/idea.htm
l

2015.10.16
Bruksela, Belgia
Public-Private Partnerships
Info Day
Dzień informacyjny dotyczący partnerstwa public zno-prywa tneg o
w Programach Pracy 2016-2017
Horyzont 2020.
https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/

PPP2015/start

2015.10.19 - 2015.10.20
Bruksela, Belgia
5th International Workshop on
Integration of Solar Power into
Power Systems
Warsztaty dotyczące
fotowoltaiki
i skoncentrowanej energii słonecznej.
http://www.solarintegrationworkshop.
org/brussels2015/

2015.10.20
Dublin, Irlandia
Ocean Energy Europe 2015 Conference and Exhibition
Konferencja dotycząca energii oceanów.
http://www.oceanenergyeurope.eu/index.php/events/associationevents/event/69-ocean-energyeurope-2015-conference-andexhibition

2015.10.20 - 2015.10.22
Bruksela, Belgia
14th International Workshop on
Large-Scale Integration of Wind
Power into Power Systems
Warsztaty dotyczące integracji energ ety ki wia trowej d u żej ska li
z systemem energetycznym oraz sieciami przesyłowymi. Omawiane będą
m . in . p r ob l e my t e c h n ic z n e
i ekonomiczne w integracji oraz najnowsze osiągnięcia w technologiach
transmisji (AC i DC).
http://www.windintegrationworkshop.
org/brussels2015/

2015.10.22 - 2015.10.23
Słok k/ Bełchatowa
Forum Technologii w Energetyce
– Spalanie Biomasy
V edycja spotkania, podczas którego
omówione zostaną najbardziej nurtują c e p rob lemy i za g a dn ien ia
z zakresu technologii spalania biomasy.
http://www.powermeetings.eu/konfer
en c je/ en / fo ru m- t ec h n olog i i- w e n e rg e ty c e - sp a la n ie -b io ma s y belchatow-2015/
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Wydarzenia
2015.10.22 - 2015.10.23
Warszawa
Tworzenie strategii ochrony własności intelektualnej oraz metody i
koszty
Celem szkolenia jest przedstawienie
najbardziej optymalnych strategii ochron y w ł a sn o ś c i in t e l e k t u a l n e j
(w szczególności wynalazków, znaków
towarowych i wzorów przemysłowych),
metod ich doboru w zależności od biznesowych celów firmy /instytucji/ uczelni oraz związanych z tym kosztów.
Omówione zostaną przykłady różnych
ścieżek postępowań prowadzących do
ochrony na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz wytyczne dokonywania wyboru terytorium, na którym
własność intelektualna powinna być
chroniona.
http://www.btprogress.com/szkolenia.ph
p?art=780&tworzenie_strategii_ochrony
_wlasnosci_intelektualnej_oraz_metody_i_k
oszty

2015.10.26 - 2015.10.28
Szczyrk
X III Kon feren cj a nau kowo techniczna ‘2015 pn.: MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH Spalanie niskoemisyjne
w kotłach rusztowych
W ramach konferencji odbędzie się
specjalistyczna sesja naukowa dotycząca
projektu KIC InnoEnergy innovation project
Eco Stoker realizowanego pod auspicjami
Europejskiego Instytutu Innowacji i
Technologii (EIT).
Rok 2016 jest rokiem wdrożenia Dyrektywy 2010/75/EU o emisjach przemysłowych. W związku z koniecznością zaspokojenia potrzeb Polski w
zakresie ciepła i energii elektrycznej,
konieczne jest wdrożenie szerokiego
zakresu działań modernizacyjnych,
pozwalających na dalszą eksploatację
urządzeń kotłowych, głównie w elektrociepłowniach i ciepłowniach przemysłowych i komunalnych.
Z technicznego punktu widzenia nowe
standardy emisji eliminują z eksploatacji źródła ciepła o mocy powyżej 50
MW bez instalacji wysokowydajnego
odpylania, odsiarczania oraz odazotowania spalin, a co najmniej zastosowania wysokosprawnych palników niskoemisyjnych (NOx).

Zmiana definicji źródła emisji z
„źródło = kocioł” na „źródło = komin” powoduje nowe zaostrzone
wymagania w stosunku do bardzo
wielu kotłów małej mocy, co wymaga
w bardzo krótkim czasie dostosowania do nowych wymagań dużej liczby
kotłów w wielu zakładach.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane możliwości konwersji
istniejących kotłów na kotły spełniające wymagania Dyrektywy, a także
nowoczesne technologie spalania
paliw, spełniające te wymagania, w
tym paliw alternatywnych, jak również metody utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych w kotłach rusztowych.
Referaty te przedstawią przedstawiciele firm mający bezpośredni udział
w przygotowaniu projektów aktów
prawnych.
W tym aspekcie podczas konferencji
zostanie wypracowany obraz problemu oraz zostaną przedstawione propozycje niezbędnych działań modernizacyjnych i rozwojowych, zarówno w
zakresie palenisk i procesów spalania
w kotłach rusztowych jak i przynależnych do nich urządzeń pomocniczych
i ochrony środowiska.
Do wygłoszenia referatów zaproszono przedstawicieli kancelarii prawnych biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu wykonawczych aktów

prawnych oraz dziedzin technologii,
specjalistów z zakresu techniki kotłowej, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych uczelni technicznych,
instytutów branżowych i biur projektowych.
W ramach Konferencji przewidziano
organizację towarzyszących Wystaw
Problemowych i Sesję Informacji
Naukowo – Technicznej, w której
jednostki badawcze, produkcyjne i
eksploatacyjne przedstawią firmę
i osiągnięcia technologiczne.
http://www.cire.pl/item,109892,7.html

2015.10.27 - 2015.10.29
Berlin, Niemcy
IEA Bioenergy Conference 2015
Konferencja dotycząca najnowszych
osiągnieć naukowych oraz rozwoju
rynku bioenergii.
https://ieabioenergy2015.org/

Źródło: tapeciarnia.pl
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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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