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Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!
Z okazji zbliżających się Świat Wielkiej Nocy
życzymy Państwu
cudnych chwil spędzonych w rodzinnej atmosferze.
Niech ten czas natchnie Państwa
radością i spokojem
oraz przyniesie nadzieję na przyszłe dni.
Zespół CENERG

WYDARZENIA

2013-04-05 Warszawa
Debata "Modernizacja
i doposażenie (retrofit)
w energetyce jako opcja
zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego w okresie
kryzysu"
Debata o inwestycjach
w energetyce planowanych
do 2016 roku.
http://www.cire.pl/item,72860,7.ht
ml

2013-04-09 Warszawa
Polski Energy Manager
Celem szkolenia jest przekazanie
wiedzy na temat racjonalnego
użytkowania energii, poznanie
podstaw prowadzenia polityki
zarządzania energią w zakładach
przemysłowych oraz związanych
z tym korzyści ekonomicznych oraz
określenie roli zadań Energy
Managera i audytora
wewnętrznego w zakładzie
przemysłowym.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013040
9_20130411_a

WIADOMOŚCI
Krzem w produkcji wodoru
Zgodnie z wynikami uzyskanymi przez naukowców z Uniwersytetu Buffalo, wyjątkowo małe cząstki
krzemu reagują z wodą, tworząc wodór. W serii doświadczeń naukowcy utworzyli kuliste cząstki
krzemu o średnicy 10 nanometrów. W wyniku reakcji tych cząstek z wodą uzyskiwano wodór
i nietoksyczny produkt uboczny - kwas krzemowy.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/krzem-w-produkcji-wodoru
System energetyczny oparty na źródłach odnawialnych
Naukowcy z Uniwersytetu Delaware opracowali komputerowy model symulujący pracę systemu
energetycznego opartego na źródłach odnawialnych. System zawiera 28 bilionów kombinacji
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz sposobów jej magazynowania. Był testowany w ciągu
ostatnich 4 lat na obszarze obejmującym znaczną część Stanów Zjednoczonych w różnych warunkach
pogodowych i przy różnym zapotrzebowaniu na energię.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/system-energetyczny-oparty-o-zrodla-odnawialne
Roślinno-mikrobiologiczne ogniwo paliwowe
Roślinno-mikrobiologiczne ogniwa paliwowe (RMOP) mogą generować elektryczność wykorzystując
naturalne współdziałanie korzeni roślinnych i bakterii glebowych. Ogniwa działają już w małej skali
i szybko mogą znaleźć zastosowanie w większych obszarach bagiennych na całym świecie. Zasada
działania roślinno-mikrobiologicznego ogniwa paliwowego została odkryta i opatentowana w 2007
przez Environmental Technology Group z Wageningen University.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/roslinno-mikrobiologiczne-ogniwo-paliwowe
Sztuczny liść
Zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology w Cambridge (USA) (MIT) opublikował
szczegółową analizę czynników, które mogą ograniczać wydajność systemu sztucznego liścia. Nowa
analiza wytycza mapę drogową dla programu badawczego służącego poprawie efektywności systemu
i może szybko doprowadzić do produkcji praktycznego taniego prototypu.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/sztuczny-lisc
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Nowy sposób zasilania pojazdów elektrycznych
2013-04-09 Szwecja, Malmo
Solar District Heating - Technical
solutions, urban planning and
business models
Konferencja dotycząca
wykorzystania technologii
solarnych w ciepłownictwie
miejskim: rozwiązania techniczne
wykorzystywane w ciepłownictwie
i chłodnictwie, kolektory,
magazynowania ciepła, integracja
technologii słonecznych
w obszarach miejskich,
budownictwo energooszczędne.
http://www.solar-districtheating.eu/NewsEvents/SDHConfer
enceSweden.aspx

2013-04-09 Czeladź
Warsztaty: Aspekty środowiskowe
w przemyśle wydobywczym
i energetyce
Odpady powydobywcze czy
poprodukcyjne, neutralizowanie
wpływu na środowisko naturalne,
negatywne nastawienie
samorządów do inwestycji – z tymi
wyzwaniami na co dzień styka się
każdy zakład górniczy,
energetyczny i przemysłowy.
Aspekty środowiskowe są bez
wątpienia jednym z kluczowych
i trudnych elementów
prowadzenia działalności, a często
mają one znaczenie wręcz
strategiczne.
http://www.trioconferences.pl/

2013-04-11 Warszawa
International Emissions Trading
Congress
Kongres dotyczący handlu
emisjami. Uczestnictwo
w spotkaniu stwarza możliwość
zapoznania się z zasadami działania
i możliwościami dostępu /
przystąpienia do giełd światowych,
zweryfikowania wiedzy na temat
funkcjonującego systemu oraz
skojarzenia ewentualnych
partnerów w biznesie.
http://powermeetings.pl/pl/wydar
zenia

Pojazdy elektryczne mają około dziesięć razy wyższą wydajność energetyczną niż standardowe
samochody napędzane na benzynę – wydaję się więc, że stanowią niezwykle skuteczne rozwiązanie dla
problemu niedoboru energii oraz globalnego ocieplenia. Mimo to wciąż nie są popularne. Powodem tego
jest konieczność przechowywania w autach dużych baterii, które zmniejszają zasięg pojazdu, wymagają
długiego czasu ładowania oraz są kosztowne.
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/12/121205082641.htm?utm_source=feedburner&utm_me
dium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fmatter_energy%2Fenergy_technology+%28Scien
ceDaily%3A+Matter+%26+Energy+News+--+Energy+Technology%29
Burze słoneczne a niezawodność sieci energetycznych
Liczne badania przeprowadzone przez zespoły z Congressional Electromagnetic Pulse Commission,
National Academy of Sciences, Oak Ridge National Laboratory wskazują, że jednym z najgroźniejszych
zjawisk dla prawidłowego funkcjonowania sieci energetycznych są burze słoneczne, czyli gigantyczne
eksplozje w atmosferze Słońca oraz wynikające z nich zaburzenia geomagnetyczne. Ostatni raport Global
Trends 2030: Alternative Worlds wydany przez National Intelligence Council określił słoneczne burze
magnetyczne jako jedno z głównych zagrożeń mogących wpłynąć na dzieje ludzkości.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/burze-sloneczne-a-niezawodnosc-sieci-energetycznych
100 MW elektrownia słoneczna CSP
Międzynarodowa firma Abengoa, zaangażowana w rozwój zrównoważonych technologii energetycznych,
uruchomiła w Kastylii elektrownię słoneczną typu CSP (Concentrating Solar Power). Kompleks składa się
z dwóch 50-megawatowych elektrowni, wykorzystujących rurkowe pochłaniacze.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/id-100-mw-elektrownia-sloneczna-csp
Prezentacja na temat stanu aktualnego i perspektyw rozwoju EERA
Na stronie CENERG i IEn dostępna jest prezentacja dotycząca aktualnego stanu i przyszłych perspektyw
Europejskiego Stowarzyszenia Badań Energetycznych EERA, wygłoszona przez Paula Kortinga (CEO, ECN)
podczas spotkania SET-Plan Steering Group, które odbyło się 6 lutego 2013 w Brukseli.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/prezentacja-na-temat-stanu-aktualnego-i-perspektywrozwoju-eera
NCBJ: małe reaktory mają przyszłość, ale nie jako podstawa energetyki
Małe reaktory modułowe (tzw. SMR) mogą stanowić w przyszłości ważny element polskiej energetyki,
ale nigdy nie będą podstawowym źródłem energii elektrycznej - stwierdza raport Narodowego Centrum
Badań Jądrowych. Amerykański Departament Energii (DoE) przeznaczył 452 mln dol. na rozwój projektu
małego reaktora mPower firmy Babcock&Wilcox i zamierza dofinansować inny projekt, wyłoniony
w kolejnym konkursie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ncbj-male-reaktory-maja-przyszlosc-ale-nie-jako-podstawaenergetyki
Aukcja uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
W dniu 2 kwietnia w godzinach od 12:00 do 14:00 odbędzie się aukcja uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych (z okresu rozliczeniowego 2008-2012 z rezerwy dla zatwierdzonych projektów wspólnych
wdrożeń). Aukcja prowadzona będzie przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/aukcja-uprawnien-do-emisji-gazow-cieplarnianych-281

NCBiR: Zaproszenie do zgłaszania uwag do założeń przedsięwzięcia BRIdge VC
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwraca się z prośbą do potencjalnych i przyszłych wnioskodawców
programu BRIdge VC a także innych zainteresowanych podmiotów o zgłaszanie uwag do przygotowanej
dokumentacji opisującej BRIdge VC.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ncbir-zaproszenie-do-zglaszania-uwag-do-zalozenprzedsiewziecia-bridge-vc
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2013-04-16 Tatrzańska Łomnica,
Słowacja
VI Forum Dyskusyjne:
Doświadczenia eksploatacyjne
instalacji odsiarczania spalin
Organizowane w cyklu dwuletnim
Forum służy wymianie doświadczeń
przedstawicieli energetyki
zawodowej i przemysłowej
eksploatujących lub planujących
budowę IOS oraz prezentację
nowych zagadnień w dziedzinie
odsiarczania, obejmujących
technologie, prawo, finansowanie
inwestycji, ochronę środowiska itd.
http://www.cire.pl/item,64806,7.ht
ml

2013-04-16 Kraków
Targi OZE DAY
W tym roku tematyka targów
koncentrować się będzie wokół
energii słońca, a w szczególności
Fotowoltaiki.
http://www.oze-day.agh.edu.pl/

2013-04-16 Warszawa
Seminarium konsultacyjne
Programu Europa Środkowa 20142020
Celem spotkania jest przekazanie
informacji
o procesie przygotowania nowego
Programu oraz konsultacje strategii
i propozycji priorytetów
inwestycyjnych. Seminarium będzie
także okazją do przedstawienia
korzyści ze współpracy
transnarodowej przez prezentację
rezultatów udanych projektów
z polskim udziałem, a także do
poinformowania o stanie
przygotowań do EWT 2014-2020.
http://www.ewt.gov.pl/Wiadomos
ci/Strony/zapowiedz_seminarium_
konsultacyjnego_Programu_Europa
_

NCBiR: Bridge info - serwis poświęcony komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło serwis BRIdge info, który ma na celu wsparcie
komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez dostarczenie fachowej wiedzy dla osób
bezpośrednio zaangażowanych w procesy ich komercjalizacji. Na działalność BIRGE info składają się
innowacyjne na rynku publikacje i serwisy internetowe, które przybliżają praktyczne zagadnienia
komercjalizacji wyników prac oraz nowe prawno-organizacyjne w zakresie dysponowaniem
i rozporządzaniem wartością intelektualną.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ncbir-bridge-info-serwis-poswiecony-komercjalizacjiwynikow-prac-badawczo-rozwojowych
Raport MNiSW: koncentracja środków na badania naukowe
Rosną środki na badania naukowe. Naukowcy uzyskują wprawdzie mniej grantów, ale na wyższe kwoty
i dla dużych zespołów naukowych. Najwięcej grantów zdobywają duże ośrodki akademickie - wynika
z raportu "Nauka w Polsce" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/raport-mnisw-koncentracja-srodkow-na-badania-naukowe
Kudrycka: polscy naukowcy powinni prowadzić odważniejsze badania

Źródło: PAP

Współczynnik sukcesu polskich naukowców w programie „Advanced Grants” ERC to zaledwie 1,5 proc.,
podczas gdy średnia w całej Unii Europejskiej to 14,1 proc. „Nasi naukowcy powinni aplikować z dużo
odważniejszymi pomysłami” – ocenia minister Barbara Kudrycka.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/kudrycka-polscy-naukowcy-powinni-prowadzicodwazniejsze-badania
Źródło: PAP
Dotacja bazowa dla instytutów PAN wyniesie 518,5 mln zł
W sumie 518,5 mln zł trafi w tym roku do instytutów PAN w ramach dotacji bazowej - poinformował
podsekretarz stanu w resorcie nauki, Marek Ratajczak. Z kolei naukowcy z polskich stacji polarnych
apelowali o zmiany, które ułatwią im funkcjonowanie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/dotacja-bazowa-dla-instytutow-pan-wyniesie-5185-mln-zl260
Źródło: PAP
W Radomiu powstało Centrum Innowacji i Technologii
Centrum Innowacji i Technologii powstało na terenie radomskiej podstrefy Tarnobrzeskiej SSE Euro-Park
Wisłosan. RCIT jest projektem, który będzie integrować działania instytucji reprezentujących władze
samorządowe, środowisko naukowe Radomia, przedsiębiorców oraz instytucje społeczne zaangażowane
w rozwój przedsiębiorczości w regionie radomskim.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/w-radomiu-powstalo-centrum-innowacji-i-technologii
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PRZEGLĄD KONKURSÓW
2013-04-16 Niemcy, Karlsruhe
5th Conference on Fundamentals
and Development of Fuel Cells
Konferencja poświęcona tematyce
ogniw paliwowych. Wśród
głównych zagadnień spotkania
znajdą się: ogniwa paliwowe
i elektrolizery - od podstaw
elektrochemii do eksploatacji
systemów, najnowsze osiągnięcia
w badaniach materiałowych,
rozwój pojedynczych ogniw, stosów
i systemów ogniw paliwowych,
diagnostyka ogniw, przetwarzanie
mocy i kontrola, charakterystyka
MEA.
http://fdfc2013.eifer.unikarlsruhe.de/

2013-04-17 Warszawa
Seminarium IEn

2013-04-17 Warszawa
Jak zostać dostawcą biomasy dla
energetyki? Nowe regulacje
dotyczące gospodarki paliwem
biomasowym
Warsztaty poświęcone tematyce
pozyskania energii z biomasy,
m.in. nowych obowiązków
i uprawnień poszczególnych
technologii wytwarzania,
obowiązujących regulacji prawnych
oraz projektów aktów prawnych
dotyczących biomasy na cele
energetyczne.
http://www.master-institute.pl/

2013-04-18 Bruksela, Belgia
III Kongres Europejskiego
Stowarzyszenia Badań
Energetycznych EERA
Podczas Kongresu odbędzie się
specjalna sesja z udziałem członków
Komitetu Wykonawczego EERA
dedykowana strategicznym
kierunkom rozwoju EERA
i problemom pogłębienia
współpracy.
Instytut Energetyki jest członkiem
Komitetu Wykonawczego EERA od
roku 2009.
http://www.eera-set.eu/

7. PROGRAM RAMOWY
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IDEAS
ERC-2013-PoC
W ramach projektów Proof of Concept finansowane są działania prowadzące do komercjalizacji wyników
badań wygenerowanych w trakcie realizacji grantów ERC. Konkurs skierowany do laureatów grantów ERC
(ERC Advanced Grant, Consolidator Grant, Starting Grant).
Termin składania wniosków: 24.04.2013 / 3.10.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ERC-2013PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PEOPLE
MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FP7-PEOPLE-2013-IEF
Indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy dla doświadczonych naukowców przebywających w krajach
członkowskich UE lub stowarzyszonych (niezależnie od posiadanego obywatelstwa), zamierzających
podjąć prace rozszerzające umiejętności i kompetencje w innym kraju UE lub stowarzyszonym. Granty są
skierowane również do osób, które chcą powrócić do pracy badawczej po przerwie trwającej nie krócej
niż 12 miesięcy, licząc do momentu zamknięcia konkursu. Budżet konkursu wynosi 134 mln euro.
Termin składania wniosków: 14.08.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013IEF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7
MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FP7-PEOPLE-2013-IOF
Granty dla doświadczonych naukowców zainteresowanych wzmocnieniem międzynarodowego wymiaru
swojej kariery naukowej poprzez prowadzenie badań w uznanych pozaeuropejskich instytucjach
badawczych w okresie od roku do dwóch lat z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju
UE lub stowarzyszonym z 7. PR. Budżet konkursu wynosi 44,50 mln euro.
Termin składania wniosków: 14.08.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013IOF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7
MARIE CURIE INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS FP7-PEOPLE-2013-IIF
Grant na zatrudnienie doświadczonego pracownika naukowego z krajów trzecich na okres od 1 roku
do 2 lat, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia badawczego, najlepiej bazującego na transferze
nowej wiedzy/technologii z kraju trzeciego do Europy. Budżet konkursu wynosi 44,40 mln euro.
Termin składania wniosków: 14.08.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013IIF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY CAPACITIES
FP7-ERA CHAIRS-PILOT CALL-2013
Celem nowej inicjatywy jest przyciągnięcie wybitnych pracowników akademickich do placówek, które
chcą zaistnieć na międzynarodowej scenie najbardziej renomowanych instytucji naukowych
i zlikwidowanie istniejącej w Europie przepaści w zakresie badań i innowacji oraz szersze uczestnictwo
w europejskiej przestrzeni badawczej. W ramach programu uniwersytetom lub instytucjom badawczym
w słabiej rozwiniętych regionach europejskich zostaną przyznane dotacje w wysokości do 2,4 mln euro.
Termin składania wniosków: 30.05.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-ERAChairs-PilotCall2013&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
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2013-04-19 Warszawa
Otoczenie prawne energetyki
Zagrożenia regulacyjne,
antymonopolowe i kary
Spotkanie dotyczące otoczenia
prawnego energetyki.
http://www.master-institute.pl/

2013-04-22 Zakopane
XX Wiosenne Spotkania
Ciepłowników
Jak zmieniało się ciepłownictwo
przez ostatnie 20 lat? Co czeka
branżę w najbliższym
dwudziestoleciu? Na co stawiać,
by przetrwać? Czy kogeneracja
i trigeneracja mogą być lekarstwem
na ciepłowniczy kryzys?
Odpowiedzi na te pytania
przedstawione zostaną
w czasie jubileuszowego
Wiosennego Spotkania
Ciepłowników.
http://www.cire.pl/item,72492,7.ht
ml

2013-04-24 Wiedeń, Austria
European Algae Biomass
Konferencja dotycząca najnowszych
technologii wykorzystania glonów
do celów energetycznych, produkcji
biopaliw i wychwytywania CO2 przy
pomocy alg.
http://www.wplgroup.com/aci/con
ferences/eu-eal3.asp

2013-04-24 Warszawa
VIII Konferencja i Targi PSEW 2013
- Rynek energetyki wiatrowej
w Polsce
Uczestnicy Konferencji będą mogli
zapoznać się z oceną bieżącej
sytuacji na rynku, zdobyć
informacje na temat najnowszych
trendów oraz usłyszeć najbardziej
aktualne prognozy rozwoju
energetyki wiatrowej w Polsce,
w Europie i na świecie. Będzie to
również okazja do poznania
rozwiązań wielu palących
problemów prawnych,
technologicznych czy związanych
z kwestiami finansowania. Sesje
tematyczne prowadzone będą
przez wybitnych ekspertów
z branży energetyki wiatrowej.
http://www.cire.pl/item,69434,7.ht
ml

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE WODORU I OGNIW PALIWOWYCH - FCH JU
Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru i Ogniw Paliwowych jest formą partnerstwa publiczno-prywatnego
wspierającego badania w zakresie technologii wodoru i ogniw paliwowych.
Termin składania wniosków: 22.05.2013.
http://www.fch-ju.eu/content/launch-fch-ju-2013-call-proposals

PROGRAM INTELIGENTNA ENERGIA DLA EUROPY - IEE
Program IEE jest głównym instrumentem Unii Europejskiej wspierającym działania poza-technologiczne
w dziedzinie energii odnawialnej, poszanowania energii i racjonalizacji zużycia energii w transporcie.
Przyczynia się do zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej energii dla Europy, wzmacniając europejską
konkurencyjność. IEE jest jedną z trzech części Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności
i Innowacji na lata 2007-2013 (CIP).
Termin składania wniosków: 8.05.2013.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm

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.
http://visegradfund.org/
Granty strategiczne:
Termin składania wniosków: 14.04.2013,
małe granty:
Termin składania wniosków: 1.06.2013.

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
MENTORING FNP
Wszyscy laureaci i stypendyści FNP posiadający stopień naukowy doktora mogą składać wnioski
do udziału w programie Mentoring FNP, którego celem jest umożliwienie młodym naukowcom
pracującym w Polsce nawiązania współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi z Polski
lub z zagranicy.
Termin składania wniosków: 2.04.2013.
VENTURES - ostatni konkurs
Celem programu jest zwiększenie liczby innowacyjnych projektów realizowanych przez młodych uczonych
i zachęcenie studentów, absolwentów i doktorantów do podejmowania pracy naukowej, której wyniki
mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce.
Termin składania wniosków: 15.04.2013.
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 ciągły.
PROJEKT SZKOLENIOWY SKILLS
Projekt jest adresowany przede wszystkim do laureatów i stypendystów FNP. Jego podstawowymi celami
są: zwiększenie skuteczności naukowców w zakresie zarządzania projektami badawczymi i zespołami
naukowymi, a także promocji nauki; integracja; wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy
między uczestnikami projektu. Cele te są realizowane m.in. poprzez: szkolenia i warsztaty, wizyty
studyjne pracowników sektora B+R w wiodących zagranicznych ośrodkach finansujących naukę, program
mentoringowy, konferencje i panele dyskusyjne.
Oferta szkoleń w projekcie SKILLS.
http://szkolenia.fnp.org.pl
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2013-04-24 Gdańsk
Ogólnopolski Szczyt Energetyczny
Szczyt ma na celu zebranie
przedstawicieli sektora
energetycznego, kluczowych
instytucji finansowych oraz
polityków i ekonomistów celem
przeprowadzenia dyskusji
ukierunkowanej na zdefiniowanie
barier (regulacyjnych,
infrastrukturalnych, systemowych),
zagrożeń i szans dla dalszego
rozwoju polskiej gospodarki.
http://www.ecb.biz.pl/ose/

2013-04-24 Niemcy, Berlin
6th Energy Storage World Forum
Forum poświęcone tematyce
magazynowania energii.
Omawianych będzie około 40
tematów, w tym zagadnienia
związane z uwarunkowaniami
politycznymi, regulacjami
prawnymi, rozwojem
technologicznym i rynkiem.
http://www.energystorageforum.c
om/

2013-05-07 Kazimierz Dolny
Rynek Energii Elektrycznej
Dziewiętnasta Konferencja „Rynek
Energii Elektrycznej” (REE 2013)
odbędzie się pod hasłem „Nowe
regulacje prawne a rzeczywistość”.
Głównymi zagadnieniami
konferencji będą: zmiany
i modyfikacje w prawie
energetycznym Polski
ze szczególnym uwzględnieniem
roli Regulatora i polityki
energetycznej Państwa, techniczne
i ekonomiczne problemy rozwoju
odnawialnych źródeł energii,
rozproszonej energetyki
konwencjonalnej
i układów mikrogeneracji, rynek
energii.
http://www.ree.lublin.pl/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII
EUROPEJSKIEJ
Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć
międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu
badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych
na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie
konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.
Termin składania wniosków: 30.05.2013.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ogloszenie-ministra-nauki-iszkolnictwa-wyzszego-o-vii-edycji-konkursu-granty-na-granty-wsp/
PROGRAM WYKONAWCZY Z REPUBLIKĄ CZESKĄ NA LATA 2014 – 2015
Program obejmuje projekty badawcze uzgodnione między polskimi i czeskimi zespołami badawczymi.
Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową.
Termin składania wniosków: 30.05.2012.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladaniawnioskow-na-lata-2014-2015-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonaw/
PROGRAM POLONIUM – PROGRAM WSPÓŁPRACY POLSKO-FRANCUSKIEJ
Program obejmuje projekty badawcze uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami
badawczymi. Projekty mogą być przedstawione w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę
naukową, przy czym w najbliższym konkursie preferowane będą projekty o tematyce energetycznej,
łącznie z energią atomową.
Termin składania wniosków: 31.05.2012.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladaniawnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2014-15/
PROGRAM DAAD – PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ PRZY REALIZACJI POLSKO- NIEMIECKICH
PROJEKTÓW NAUKOWYCH W LATACH 2014 – 2015
Celem programu jest intensyfikacja współpracy między polskimi i niemieckimi grupami naukowców
pracującymi nad określonym przedsięwzięciem naukowym. Program wspiera koszty mobilności
naukowców.
Termin składania wniosków: 31.07.2013.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladaniawnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osob-1/
DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/formularze/formularze/artykul/zalacznikido-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-13-pazdziernika-2010-1/
INWESTYCJE BUDOWLANE
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/formularze/formularze/artykul/zalacznikido-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-13-pazdziernika-2010/
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2013-05-09 Katowice
Carbon tax – akcyza na węgiel
i koks – carbon footprint instrumenty finansowe
w kontekście gospodarki
surowcowej
Celem seminarium jest
przedstawienie otoczenia
zewnętrznego i dobrych praktyk
w zakresie akcyzy na węgiel i koks,
w oparciu o przepisy, które weszły
w życie w roku 2012 oraz
przedyskutowanie doświadczeń
przedsiębiorstw w tym zakresie.
Poruszane podczas seminarium
kwestie zostaną poparte
przykładami oraz wskazówkami
w jaki sposób wprowadzać te
zmiany w praktyce.
http://scc.com.pl/konferencje/en/a
we/

2013-05-13 Międzyzdroje
XVI Konferencja GAZTERM:
"Gazownictwo i ciepłownictwo wspólne cele i perspektywy
rozwoju
Zasadniczym celem konferencji
będzie przedstawienie możliwości
rozwoju energetyki w oparciu o gaz
ziemny i źródła energii
odnawialnej. W świetle polityki
energetycznej Unii Europejskiej mix
energetyczny powinien ewoluować
w kierunku źródeł gazowych
i odnawialnych. Konsekwencją
tego jest konieczność powstania
w Polsce efektywnego
i transparentnego rynku
kapitałowego nośników
energetycznych, w tym gazu.
http://www.gazterm.pl/

2013-05-13 Międzyzdroje
VI Forum Przemysłu Energetyki
Słonecznej
Forum jest największym na skalę
krajową spotkaniem branży
energetyki słonecznej. Forum
adresowane jest przede wszystkim
do producentów, instalatorów
i dystrybutorów systemów
słonecznych (cieplnych
i elektrycznych), projektantów,
architektów oraz inwestorów
publicznych i przemysłowych oraz
samorządowców.
http://www.solarforum.ieo.pl/

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
OPUS 5
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.06.2013.
PRELUDIUM 5
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.06.2013.
SONATA 5
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające
stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.06.2013.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
EUROSTARS
Projekty realizowane przez konsorcja, liderem jest MSP, tematyka dowolna, ukierunkowana rynkowo.
Termin składania wniosków: 4.04.2013.
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/
ERA-NET ECO-INNOVERA
Celem ERA-NET Eco-Innovera jest wspieranie badań i upowszechnianie wiedzy w obszarze eko-innowacji,
m.in. rozwoju „zielonych” technologii, procesów, produktów i usług.
Termin składania wniosków wstępnych: 8.04.2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eco-innovera/konkursy/art,1776,otwarcie-2konkursu-w-ramach-era-net-eco-innovera.html
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: 15.04.2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/
DEMONSTRATOR +
Celem Przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie
przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu
obejmującego
przetestowanie
opracowanego
rozwiązania
w
skali
demonstracyjnej.
Termin składania wniosków wstępnych: 2.05.2013.
http://www.ncbir.gov.pl/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-i-pracrozwojowych-w-skali-demonstracyjnej/
ERA-NET BIOENERGY
Międzynarodowe projekty badawcze w obszarach Small-scale systems for thermochemical biomass
conversion to heat and power, Small-scale solid biomass conversion: development and implementation of
innovative CHP methods for solid biomass conversion, Emission reduction technologies, Systems
combining small-scale bioenergy with other renewable technologies. O dofinansowanie NCBiR mogą
wnioskować polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.
Termin składania wniosków wstępnych: 13.05.2013 (godz. 13 CET).
http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-netbioenergy/art,1862,konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze-pt-small-scale-heat-and-powerproduction-from-solid-biomass-.html
http://www.eranetbioenergy.net
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2013-05-14 Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Szkolenie przygotowujące
do wykonywania audytów
efektywności energetycznej
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 10
sierpnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu audytu
efektywności energetycznej (Dz. U.
z 27.08.2012 poz. 962).
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013051
4_20130516_a

2013-05-14 Poznań
Międzynarodowe Targi Energetyki
EXPOPOWER 2013
Wystawcami podczas targów są
firmy prezentujące ofertę z
obszaru: energetyki,
elektrotechniki, oświetlenia,
maszyn i urządzeń elektrycznych,
przewodów i łączników, sterowania
i kontroli, akcesoriów układów
automatyki, instalacji
odgromowych,
budownictwa energetycznego
i ochrony środowiska w energetyce
oraz przedstawiciele biur
projektowych, zakładów
energetycznych, firm
wykonawczych, hurtowni
elektrotechnicznych, działów
energetycznych firm i zakładów
przemysłowych, także
stowarzyszeń i instytucji z branży
elektroenergetycznej.
http://www.expopower.pl/pl/

2013-05-20 Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Szkolenie przygotowujące
do wykonywania audytów
efektywności energetycznej
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 10
sierpnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu audytu
efektywności energetycznej (Dz. U.
z 27.08.2012 poz. 962).
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013052
0_20130524_a

SOLAR-ERA.NET
Celem programu jest wspieranie strategicznego planowania, programowania i prowadzenia badań
związanych z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej,
m.in. z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw fotowoltaicznych (PV).
Termin składania wniosków wstępnych: 15.05.2013.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/solar/aktualnosci/art,1883,miedzynarodowykonkurs-w-ramach-solar-era-net-otwarty.html

PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH WSPÓŁPRACY POLSKO-TAJWAŃSKIEJ
Wniosek może dotyczyć obszarów tematycznych takich jak energia odnawialna, środowisko – zasoby
wodne, środowiskowe systemy monitorujące, eko-innowacje. Projekt musi być realizowany przy
współudziale uczestników z obu państw, przy założeniu zrównoważonego wkładu w realizację zadań
badawczych. Budżet przeznaczony na pojedynczy projekt wynosi 30 000 euro/rok na okres 3 lat.
Termin składania wniosków: 24.05.2013 (godz. 12).
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/konkurs/
PATENT PLUS
Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie
ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych.
Nabór wniosków planowany jest na kwiecień- maj 2013.
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/
INNOTECH
INNOTECH jest programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych
przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym
wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech). Program skierowany
jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników
badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.
Nabór wniosków planowany jest na kwiecień – maj 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innotech/
BRIDGE – PRZEDSIĘWZIĘCIE PILOTAŻOWE
Celem programu jest wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez rozwijanie,
testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych.
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/bridge/

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII - CZĘŚĆ 1 - DOFINANSOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Rodzaj przedsięwzięć objętych konkursem: audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach,
w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej
i cieplnej) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000
MWh/rok.
Planowany termin składania wniosków: 30.04.2013, 28.06.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanieenergii/dofinansowanie-audytow-i-zadan-inwestycyjnych/
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2013-05-22 Szczyrk
Forum Dyskusyjne „Diagnostyka
i chemia dla energetyki”
Podczas forum specjaliści
Energopomiaru i zaproszeni goście
będą prezentować doświadczenia
eksploatacyjne, wyniki pomiarów
i badań, a także nowe możliwości
techniczne w zakresie diagnostyki,
oczyszczania urządzeń i instalacji,
chemii energetycznej, antykorozji,
gospodarki wodno-ściekowej
i pomiarów fizykochemicznych.
http://www.energopomiar.com.pl/
index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=77%3Aviii-forumdyskusyjne-diagnostyka-i-chemiadlaenergetyki&catid=50&Itemid=90
2013-06-06 Kopenhaga, Dania
European Biomass Conference &
Exhibition
Konferencja i wystawa dotycząca
biomasy. Podczas konferencji
przedstawione zostaną
najważniejsze techniczne
i biznesowe problemy rynku
biomasy, omówione zostaną
zasoby rynku oraz polityki
i regulacje dotyczące sektora.
http://www.conferencebiomass.com/
2013-06-04 Kraków
Targi Technik Kotłowych,
Procesów Cieplnych i Wody
Przemysłowej - easyFairs
WATER&HEAT
Targi i seminarium poświęcone
tematyce energii cieplnej, w tym
termicznej utylizacji osadów
ściekowych oraz ich wykorzystania
w produkcji energii elektrycznej,
cieplnej oraz paliw alternatywnych,
możliwości spełnienia dyrektyw
emisyjnych UE, problematyce
spalania w kotłach energetycznych,
spalania tlenu w kotłach
zintegrowanych z wychwytem CO2,
optymalnego sterowania pracą
kotłów węglowych, wpływu jakości
wody kotłowej na eksploatację oraz
najnowocześniejszych urządzeń
diagnostycznych, służących ocenie
stanu technicznego baterii
koksowniczej.
http://www.cire.pl/item,72092,7.ht
ml

LEMUR – ENERGOOSZCZĘDNE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – KONSULTACJE
Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych
energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Program będzie wdrażany w latach 2013 – 2020.
Nabory wniosków będą odbywać się w trybie ciągłym od 6.05.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanieenergii/lemur/
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.
Termin składania wniosków do NFOSiGW dla przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Programu priorytetowego "Współfinansowanie LIFE+": 7.05.2013.
Termin składania wniosków LIFE+ do NFOSiGW przez wnioskodawców, którzy otrzymali w naborze 2012
pismo z KE w sprawie zakwalifikowania przedsięwzięcia do fazy rewizji, a nie otrzymali dofinansowania:
27.05.2013.
Termin składania wniosków LIFE+ do NFOSiGW przez wnioskodawców nieubiegających
się o dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW, a którzy chcieliby, aby NFOŚiGW dokonał
weryfikacji formalnej wniosku LIFE+: 3.06.2013.
Ostateczny termin nadsyłania wniosków LIFE+ (za pośrednictwem ePropsal): 25.06.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII - CZĘŚĆ 2 - DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PROWADZĄCYCH DO OSZCZĘDNOŚCI ENERGII LUB WZROSTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
PRZEDSIĘBIORSTW
Celem Części 2 Programu jest dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez
przedsiębiorców prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych
oszczędności energii.
Planowany termin składania wniosków: 28.06.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanieenergii/dofinansowanie-audytow-i-zadan-inwestycyjnych/
PROGRAM „KAWKA” DOTYCZĄCY LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI
Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM10, PM2,5
oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w strefach, w których występują znaczące
przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których
opracowane zostały programy ochrony powietrza, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Termin składania wniosków: 21.08.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/kawka/kawka---nabor-i/
INWESTYCJE ENERGOSZCZĘDNE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH – KONSULTACJE
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.
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/juz-wkrotce/art,24,zapraszamy-do-konsultacji-nowego-programupriorytetowego-dla-msp.html
OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Program w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 czeka na zatwierdzenie przez Darczyńców.
Założenia Programu dotyczą termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (wraz z wymianą
oświetlenia wbudowanego) i możliwości zastąpienia istniejących źródeł zaopatrujących przedmiotowe
budynki, nowoczesnymi, w tym wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się,
że Beneficjentami Programu mogą być jednostki sektora finansów publicznych i podmioty niepubliczne
realizujące zadania publiczne. Intensywność dofinansowania jest przedmiotem ustaleń. Planuje się
przeprowadzenie jednego naboru w II kwartale 2013 roku (czerwiec-wrzesień 2013).
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/aktualnosci/art,11,informacja-o-planowanychnaborach.html
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/programy/program-pl04-energia/
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2013-06-12 Jurata
XVI Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Aktualne Problemy
w Elektroenergetyce APE'13”
Celem Konferencji jest prezentacja
aktualnych problemów
elektroenergetyki oraz kreowanie
jej perspektyw rozwojowych.
Prezentowane i dyskutowane będą
zagadnienia: techniczne,
bezpieczeństwa
elektroenergetycznego, zmian
struktur oraz ich integracja
z systemem elektroenergetycznym.
http://www.ely.pg.gda.pl/ape/APE
13/

INNE
GRASZ O STAŻ
"Grasz o staż" jest ogólnopolskim konkursem organizowanym przez PwC oraz "Gazetę Wyborczą".
Co roku umożliwia spotkanie pracodawców z wyróżniającymi się na rynku studentami i absolwentami.
Konkurs umożliwia młodym ludziom z całej Polski spróbować sił w grze o płatne merytoryczne praktyki
w najbardziej renomowanych firmach oraz organizacjach rządowych i pozarządowych. Oprócz tego
na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody dodatkowe, których celem jest zwiększenie ich
konkurencyjności na rynku pracy.
Termin zgłaszania aplikacji: 8.04.2013.
https://grasz.pl/
SCIENCE AWARD ELECTROCHEMISTRY
Konkurs dla badaczy zajmujących się budowaniem wydajnych akumulatorów i magazynowaniem energii.
Główna nagroda to 50 tys. euro.
Termin składania wniosków: 15.06.2013.
http://www.science-award.com/en/sae/

W przeglądzie nie uwzględniono:
- kredytów
- finansowania dla MSP z PARP i MG
- programów dla MSP, w których mogą zatrudniać naukowców
- programów współpracy z brokerami technologii
- programów niewspółfinansowanych
- programów termomodernizacji itp. dla jednostek naukowych
W Newsletterze wykorzystano grafikę pochodząca ze stron: kartki.pl, www.ow-akces.pl, wkalendarzu.pl, harasiuki.pl.
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