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Zaproszenie
W Imieniu Instytutu Energetyki, Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej,
oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w Międzynarodowym Seminarium nt. Smart Cities w Polsce, które odbędzie się
w dniu 2.07.2018 r. w godzinach 11.00 -14.30 w Instytucie Techniki Cieplnej Wydziału
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w sali 105.
Instytut Techniki Cieplnej MEiL PW jest głównym partnerem krajowym we Wspólnym
Programie Badawczym Smart Cities EERA (European Energy Research Allinze). Członkami
stowarzyszonymi są Instytut Energetyki z Warszawy i Instytut Maszyn Przepływowych
PAN z Gdańska. Członkiem Europejskiej Rady Doradczej Miast (JP City Advisory Board) Programu Smart Cities jest także miasto Warszawa. Szczegółowe informacje o Programie i inicjatywie Smart Cities można znaleźć na stronie internetowej https://eera-sc.eu.
Seminarium jest organizowane w ramach spotkania przedstawicieli europejskich instytucji i organizacji energetycznych działających
we Wspólnym Programie Smart Cities EERA, które będzie miało miejsce w dniach 2.07.2018 - 4.07.2018.
Celem Seminarium jest przedstawienie idei Smart Cities realizowanej w Europie w odniesieniu do warunków krajowych, w szczególności pod katem szeroko pojętej energii w miastach, sieci energetycznych, efektywnych energetycznie interaktywnych budynków
i miejskich technologii zasilania w energię.
Rejestracja na spotkanie dostępna jest na stronie:
http://www.itc.pw.edu.pl/Projekty/EERA-JPSC-Summer-meeting

Aktualności
Poczta Polska oraz NCBR będą współpracować przy projekcie auta elektrycznego
Poczta Polska oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będą współpracować na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Jednym z efektów ma być opracowanie projektu auta elektrycznego przeznaczonego na potrzeby narodowego operatora pocztowego.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/poczta-polska-oraz-ncbr-beda-wspolpracowac-przy-projekcie-auta-elektrycznego
Źródło: PAP
Francuskie odznaczenia dla polskich naukowców zajmujących się energią jądrową
Czterech polskich naukowców z Narodowego Centrum Badań Jądrowych zostało odznaczonych francuskimi orderami Palm Akademickich za wkład w rozwój francusko-polskiego partnerstwa w dziedzinie badań jądrowych.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/francuskie-odznaczenia-dla-polskich-naukowcow-zajmujacych-sie-energia-jadrowa
Źródło: PAP
KE chce 100 mld euro w przyszłym budżecie UE na badania i innowacje
Komisja Europejska zaproponowała, aby w budżecie UE na lata 2021–2027 na badania naukowe i innowacje przeznaczonych zostało
100 mld euro. Program, w ramach którego będą rozdzielane środki, ma się nazywać "Horyzont Europa". „Horyzont Europa” ma
opierać się na osiągnięciach poprzedniego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”) i zagwarantować
utrzymanie przez UE czołowej pozycji na świecie w tej dziedzinie.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ke-chce-100-mld-euro-w-przyszlym-budzecie-ue-na-badania-i-innowacje-2816
Źródło: PAP
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Wydarzenia
18-20.06.2018, Nałęczów, Konferencja Rynek Gazu, Rynek Ciepła 2018
http://rynek-energii.pl/pl/REC2018-Tematyka
20.06.2018, Poznań, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php
21.06.2018, Paryż, Spotkanie brokerskie w obszarze Energia - Efektywność energetyczna
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid128478/brokerage-event-dedicated-energy-efficiency.html
21.06.2018, Warszawa, Warsztaty: co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt
H2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczycprojekt-h2020-17
21.06.2018, Kraków, Widening Info Day
http://www.kpk.gov.pl/?event=widening-info-day-krakow
22.06.2018, Warszawa, Spotkanie informacyjne Programu Magazynowanie Wodoru
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/magazynowanie-wodoru/aktualnosci/art,6296,spotkanie-informacyjneprogramu-magazynowanie-wodoru.html
25.06.2018, Bruksela, Belgia, Dzień informacyjny w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe i Biogospodarka
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2019
25.06.2018, Warszawa, Spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO realizowanego przez NCBR oraz NCN
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/aktualnosci/art,6279,spotkanie-informacyjne-dotyczace-iiikonkursu-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango-realizowanego-przez-ncbr-oraz-ncn.html
26.06.2018, Poznań, Wynagrodzenia w Horyzoncie 2020
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php
26.06.2018, Warszawa, Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie szansą dla polskich instytucji
http://www.kpk.gov.pl/?event=granty-indywidualne-marii-sklodowskiej-curie-szansa-dla-polskich-instytucji
27-29.06.2018, Łódź, 15th International Conference on the European Energy Market
http://www.eem18.eu/
27.06.2018, Poznań, Raport idealny w Horyzoncie 2020
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php
2.07.2018, Warszawa, Międzynarodowe Seminarium nt. Smart Cities w Polsce
http://www.itc.pw.edu.pl/Projekty/EERA-JPSC-Summer-meeting
2.07.2018, Warszawa, Seminarium COST,
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/seminarium-cost-na-uniwersytecie-warszawskim.html
20-21.09.2018, Bilbao, 9th CEWEP Waste-to-Energy Congress 2018
http://www.cewep.eu/
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Realizacja praw dotyczących
danych osobowych
przetwarzanych przez Instytut
Energetyki
Pani/Pana danych osobowe są przetwarzane przez Instytut Energetyki.
Szczegółowe informacje znajdują się
tutaj.
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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.
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