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WYDARZENIA

2013-06-05 Warszawa
Ochrona i zarządzanie własnością
intelektualną w badaniach
energetycznych - procesy
komercjalizacji badań
w Instytucie Energetyki
Warsztaty dotyczące ochrony
i zarządzania własnością
intelektualną w badaniach
energetycznych. Spotkanie
realizowane w ramach projektu
SENERES.

2013-06-05 Cork, Irlandia
The Week of Innovative Regions in
Europe (WIRE) Conference
Tematyka konferencja WIRE IV
skoncentrowana będzie na
regionalnych aspektach istotnych
w końcowych etapach procesu
projektowania programu Horyzont
2020. Wyniki konferencji będą
stanowić wkład do wdrażania
polityki spójności na lata 2014-2020
i 2020.
http://wire2013.eu/

Instytutu Energetyki w roku 2012
Ukazał się Raport roczny Instytutu Energetyki za rok 2012. Raport zawiera najważniejsze informacje
o wszystkich jednostkach badawczych Instytutu (zakres działań, metody badań) oraz o ich działalności
w roku 2012. W opracowaniu zamieszczono wykaz realizowanych w roku 2012 prac statutowych,
projektów międzynarodowych i krajowych, najważniejszych prac badawczo-rozwojowych i ekspertyz,
publikacji, patentów, a także laboratoriów akredytowanych Instytutu. W Raporcie znalazła się również
statystyka zatrudnienia oraz wyniki finansowe Instytutu w roku 2012.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/instytutu-energetyki-w-roku-2012-380
Energia elektryczna z wodoru i CO2
W ogniwach mikrobiologicznych (MFC) mikroorganizmy przekształcają materię organiczną
w elektryczność. Ze względu na zdolności mikroorganizmów do wykorzystywania różnych źródeł
materii organicznej, MFC mogą być szeroko stosowane do produkcji energii z biomasy. Ostatnio
badacze tak zmodyfikowali genetycznie bakterie Geobacter sulfurreducens, że w MFC wytwarzają one
energię elektryczną z dwutlenku węgla jako jedynego źródło węgla i z wodoru jako jedynego donora
elektronów.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/energia-elektryczna-z-wodoru-i-co2
Ciepło resztkowe w produkcji energii elektrycznej
Naukowcy z UPNA / NUP- Public University of Navarre wyprodukowali prototyp chłodzącego
urządzenia termoelektrycznego, który samoistne uruchamia proces chłodzenia w temperaturze
powyżej 30°C. Urządzenie działa jak tradycyjna chłodnica, jednak nie zużywa energii elektrycznej, gdyż
do funkcjonowania wykorzystuje energię ciepła, które musi być odprowadzone z rożnych urządzeń.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/cieplo-resztkowe-w-produkcji-energii
Nowa technologia magazynowanie energii
Norwescy badacze z firmy Subhydro AS to Gemini.no opracowali technologię magazynowania energii
wykorzystującą wysokie ciśnienia wody na dnie morza. Technologia jest w trakcie postępowania
patentowego. W celu realizacji koncepcji, firma nawiązała współpracę z niezależną organizacją
badawczą SINTEF, zatrudniającą ekspertów w dziedzinie energetyki i technologii materiałowej.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nowa-technologia-magazynowanie-energii-397
Brytyjski plan rozwoju energetyki słonecznej i biomasy
Brytyjski Departament ds. Energii i Zmian Klimatu (DECC) wydał 5-letni plan dotyczący energetyki
słonecznej i biomasy, w celu zagwarantowania inwestorom poziomu dotacji na lata 2013-2017. Edward
Davey, sekretarz Departamentu, tłumaczy, że poziom dotacji musi być odpowiednio dostosowany do
kosztów technologii, tak aby mogła się ona rozwijać w zrównoważony sposób.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/brytyjki-plan-rozwoju-energetyki-slonecznej-i-biomasy
Raport z wdrażania SET-Planu w latach 2010-2012
Opublikowano raport z wdrażania SET-Planu w latach 2010-2012. Raport ma szczególne znaczenie
w kontekście toczących się dyskusji na temat wzmocnienia SET-Planu w programie Horyzont 2020.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/raport-z-wdrazania-set-planu-w-latach-2010-2012
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2013-06-05 Poznań
Nauka dla biznesu! Postaw na
współpracę – ekonomia źródłem
sukcesów i innowacji w Twojej
firmie
Spotkanie informacyjne dotyczące
możliwości współpracy naukabiznes; przegląd programów dla
nauki i przemysłu – możliwe źródła
finansowania, poszukiwanie
partnerów do współpracy,
doświadczenia firm i naukowców
już współpracujących ze sobą.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php

2013-06-05 Budapeszt, Węgry
Smart Cities Annual Conference
Doroczna konferencja poświęcona
tematyce inteligentnych miast.
Szczególna uwaga koncentrować
się będzie na tzw. kluczowych
innowacjach.
http://eusmartcities.eu/conference

2013-06-06 Baranów Sandomierski
Współspalanie, czy jednostka
dedykowana – w co inwestować?
Biomasa - nowe regulacje – nowe
możliwości i obowiązki
Konferencja poświęcona tematyce
biomasy, nowym regulacjom,
nowym możliwościom
i obowiązkom; współspalaniu.
W drugim dniu spotkania
uczestnicy zwiedzą ,,Zielony Bloku"
w Elektrowni Połaniec.
http://www.master-institute.pl/

2013-06-06 Gdańsk
Od naukowca do milionera!
Spotkanie na temat ochrony
patentowej, badań patentowych,
inwestycji na wczesnym etapie
rozwoju biznesu, analizy potencjału
i zagrożeń rynkowych dotyczących
projektów naukowych, ich
komercjalizacji oraz transferu
i komercjalizacji technologii.
http://www.lba.pl/aktualnosci/aktu
alnosci/rok-2013-/od-naukowcado-milionera-

Efektywność energetyczna kluczem do zrównoważonego rozwoju
Zgodnie z raportem opublikowanym ostatnio przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), do roku
2035 popyt na energię wzrośnie o 1/3. Według autorów raportu jednym z kluczowym czynników
mających wpływ na zrównoważony rozwój jest poprawa efektywności energetycznej. Ma ona znaczenie
dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju ekonomicznego, a także stanu środowiska
naturalnego.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/efektywnosc-energetyczna-kluczem-do-zrownowazonegorozwoju
Kurzydłowski: wydobycie gazu łupkowego kosztowne, ale niezbędne
Chociaż wydobycie gazu z łupków nie jest zadaniem prostym i obciąża środowisko, to przy rosnących
potrzebach energetycznych na świecie, na gaz łupkowy jesteśmy skazani - uważa dyrektor Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/kurzydlowski-wydobycie-gazu-lupkowego-kosztowne-aleniezbedne
Źródło: PAP
Raport WCB dotyczący europejskiego potencjału magazynowania energii w elektrowniach szczytowopompowych
Układy energetyczne muszą zapewnić równowagę między wytwarzaniem energii a jej zużyciem. Jednym
z rozwiązań zapewniających taką elastyczność jest magazynowanie energii np. w wodnych elektrowniach
szczytowo-pompowych (PHS). Potencjał tych elektrowni stanowi obecnie prawie 99% światowych
możliwości magazynowania energii elektrycznej. Do dziś nie oceniono jednak potencjału akumulowania
energii elektrycznej w PSH w Europie. Lukę tę uzupełnia raport Wspólnotowego Centrum Badawczego.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/raport-wcb-dotyczacy-europejskiego-potencjalumagazynowania-energii-w-elektrowniach-szczytowo-pompowych
Raport: Energetyka - Perspektywy rozwoju sektora energii i zasobów naturalnych w Polsce
Deloitte oraz kancelaria Domański Zakrzewski Palinka we współpracy z organizatorem kongresu PowerPol
2013 - Europejskim Centrum Biznesu przeprowadził sondaż skierowany do firm z sektora energii
i zasobów naturalnych w Polsce. Celem projektu było poznanie opinii na temat kondycji i kluczowych
wyzwań, przed którymi stoją firmy z tej branży. Wśród respondentów 33% stanowili członkowie
zarządów, 23% dyrektorzy, 7% osoby na stanowiskach kierowniczych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/raport-energetyka-perspektywy-rozwoju-sektora-energii-izasobow-naturalnych-w-polsce
Powstał zespół ekspertów ds. promieniowania jonizującego
Prof. Ludwik Dobrzyński wszedł w skład zespołu "Scientists for the Public Understanding of Radiation". To
grupa naukowców, którzy chcą stanowić zaplecze eksperckie w dyskusji na temat wpływu
promieniowania jonizującego na codzienne życie. Prof. Ludwik Dobrzyński z Narodowego Centrum Badań
Jądrowych w Świerku, wspólnie z Wadem Allisonem z Uniwersytetu Oxford, Mohanem Dossem ze
szpitala onkologicznego Fox Chale w Pensylwanii i Ludwigiem Feinendegenem z Uniwersytetu HeinrichaHeinego w Dusseldorfie stworzyli zespół "Scientists for the Public Understanding of Radiation".
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/powstal-zespol-ekspertow-ds-promieniowania-jonizujacego
Źródło: PAP
Przydomowe i gminne „elektrownie” już w drodze
Gminy czy osoby prywatne w przyszłości mogłyby sprzedawać firmom energetycznym energię
produkowaną z biomasy czy odpadów - uważa prof. Jan Kiciński, który w jednym z największych w Polsce
projektów badawczych pracuje nad technologiami wytwarzania energii.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/przydomowe-i-gminne-elektrownie-juz-w-drodze-424
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Źródło: PAP

Sekwestracja dwutlenku węgla
2013-06-06 Poznań
Stypendia Marie Curie –
wskazówki ekspertów oraz
stypendystów
Podczas szkolenia przedstawione
zostaną rodzaje grantów
indywidualnych Marie Curie
(warunki uczestnictwa, warunki
finansowe, adresaci, struktura
wniosku). Eksperci KE oceniający
wnioski w 2012 roku podzielą się
wrażeniami z oceny oraz przekażą
cenne rady potrzebne przy pisaniu
wniosków. Stypendyści Marie Curie
opowiedzą o swoich
doświadczeniach związanymi
z europejskim stypendium
wyjazdowym IEF.
http://rpk.wroclaw.pl/

2013-06-06 Bruksela, Belgia
Young Innovators Unconvention
2013
Europejskie Forum Młodych
Innowatorów w Brukseli zgromadzi
młodych Europejczyków
o innowacyjnych pomysłach i tych,
którzy będą ich inspirować,
prowadzić i wspierać.
http://unconvention.eu/

Carbon Sequestration Leadership Forum, organizacja zrzeszająca 23 kraje oraz Komisję Europejską,
opublikowała wstępny projekt kolejnej, piątej już mapy drogowej CCS. W dokumencie przedstawiono
obecny stan technologii CCS, podsumowano działania w zakresie sekwestracji dwutlenku węgla, jakie
poczyniono od publikacji ostatniego tego typu dokumentu oraz wskazano w jakim kierunku powinien
następować rozwój technologii CCS do 2020 roku i w dalszej perspektywie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/sekwestracja-dwutlenku-wegla
Środowiskowa technologia 3 w 1
Naukowcy z Lawrence Livermore odkryli nową technikę umożliwiającą wychwyt i przechowywanie
atmosferycznego dwutlenku węgla. Wiązanie CO2 zachodzi podczas procesu produkcji wodoru.
Dodatkowo w czasie reakcji tworzone są związki alkaliczne, które mogą być wykorzystane do zmniejszenia
zakwaszenia wód oceanicznych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/srodowiskowa-technologia-3-w-1
Wieże nadawcze telefonii komórkowej zasilane przez źródła odnawialne
Rośnie liczba budowanych wież nadawczych telefonii komórkowej. W większości charakteryzują się one
dużą energochłonnością. Często są też zlokalizowane na obszarach niepodłączonych do sieci elektrycznej,
a do ich zasilania używa się silników diesla o wysokiej emisyjności i kosztowności. Podejmowane są więc
starania, aby znaleźć inne sposoby zasilania wież nadawczych. Jeden z nich to wysokobieżne generatory
oraz urządzenia do magazynowania energii.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/wieze-nadawcze-telefonii-komorkowej-zasilane-przezzrodla-odnawialne
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
24 maja zaprezentowano Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego RP. W dokumencie przedstawiono
system bezpieczeństwa państwa, w tym dane dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Celem Białej
Księgi jest przyczynienie się do pogłębienia wiedzy oraz świadomości społecznej o bezpieczeństwie Polski
i Polaków.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/biala-ksiega-bezpieczenstwa-narodowego-rp
Założenia realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

2013-06-06 Warszawa
Konferencja "Mały Trójpak
Energetyczny. Nowelizacja Prawa
Energetycznego i jej wpływ
na rynek energii, gazu i OZE"
Konferencja poświęcona
omówieniu Małego Trójpaku
Energetycznego, czyli nowelizacji
Prawa Energetycznego zmieniającej
kluczowe regulacje dot. rynku
energii, gazu, wysokosprawnej
kogeneracji i odnawialnych źródeł
energii.
http://www.adventure.pl/trojpak_
2013_wstep.php

Udostępniono dokument „Założenia realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020”. W dokumencie
zawarto podstawowe informacje dotyczące m.in. przygotowania do realizacji perspektywy finansowej
2014-2020 w Polsce, głównych założeń Programu, uwarunkowań jego realizacji, planowanego zakresu
wsparcia oraz grup beneficjentów.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/zalozenia-realizacji-programu-inteligentny-rozwoj-2014-2020
Raport: Przegląd zachęt na działalność badawczo-rozwojową (R&D) na świecie w 2013 r.
Firma Deloitte zaktualizowała polską edycję globalnego raportu „Przegląd zachęt na działalność B+R na
świecie w 2013 r.”, który została wzbogacona o informacje na temat chorwackich i litewskich rozwiązań
w tym zakresie. Raport zawiera porównanie dostępnych zachęt podatkowych do prowadzenia
działalności R&D w 30 krajach.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/raport-przeglad-zachet-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojoward-na-swiecie-w-2013-r
Bieńkowska: pieniądze dla uczelni i firm, ale za komercjalizację badań
Wyższe uczelnie i przedsiębiorstwa będą miały w budżecie unijnym na lata 2014-20 olbrzymie środki, ale
skorzystają z nich tylko wówczas, gdy będą w stanie opracować i sprzedać nowoczesne technologie zaznaczyła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/bienkowska-pieniadze-dla-uczelni-i-firm-ale-zakomercjalizacje-badan
Źródło: PAP
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Prezydent: zdobycze naukowe trzeba wykorzystywać w gospodarce
2013-06-06 Gliwice
Ostatnia szansa na stypendium
zagraniczne w 7.Programie
Ramowym UE! Jak przygotować
wniosek do konkursu IntraEuropean Fellowship? Kopalnia
wiedzy na temat wyjazdów
stażowych i stypendialnych: Portal
dla mobilnych naukowców EURAXESS
Spotkanie dotyczące konkurs IntraEuropean Fellowship oraz portalu
EURAXESS.
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci
/imprezy/i.html?id=4993

2013-06-07 Gdańsk
Finansowanie projektów
badawczych w 7. Programie
Ramowym UE - spotkanie
z doświadczonym audytorem
Szkolenie dotyczący możliwości
finansowania projektów
badawczych w ramach 7. Programu
Ramowego UE.
http://www.rpkgdansk.pl/aktualno
sci/514-szkolenie-pn-informacjapatentowa-jako-rodo-wiedzy-oinnowacjach-w-projektachbadawczych

2013-06-07 Kraków
Konsultacje społeczne projektu
Programu Inteligentny Rozwój
2014-2020
Konsultacje społeczne projektu
Programu Inteligentny Rozwój
2014-2020, które umożliwią
zaprezentowanie projektu
programu opinii publicznej.
W czasie spotkań zostały
przewidziane wystąpienia
przedstawicieli
Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwa
Gospodarki oraz Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
http://www.poig.gov.pl/konfszkol/
konferencje/Strony/Spotkanie_kon
sultacyjne_042013.aspx

Prezydent Bronisław Komorowski, otwierając Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy TechnicznoPrzyrodniczej na Uniwersytecie Rzeszowskim, zwracał uwagę na konieczność umiejętnego
wykorzystywania zdobyczy naukowych w gospodarce. Przypomniał, że Polska chlubi się tradycjami
naukowymi, że powstają nowoczesne centra, kampusy, laboratoria oraz że istotne są jak najdalej idące
osiągnięcia naukowe. Zauważył jednocześnie, że polską słabością jest niezdolność albo za mała zdolność
przenikania się świata nauki i sukcesów naukowych, ze światem praktyki gospodarczej i z biznesem.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/prezydent-zdobycze-naukowe-trzeba-wykorzystywac-wgospodarce
Źródło: PAP
Osiemnastu naukowców w Radzie Młodych Naukowców
Rada Młodych Naukowców czwartej kadencji zainaugurowała w czwartek swoją działalność. Znalazło się
w niej osiemnastu uczonych, którzy przez dwa lata będą reprezentowali środowisko młodych uczonych.
Powołania członkom Rady wręczyła minister nauki Barbara Kudrycka.
Rada Młodych Naukowców jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do jej
zadań należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców,
przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy oraz
przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/osiemnastu-naukowcow-w-radzie-mlodych-naukowcow
Źródło: PAP
W petycji do UZP naukowcy chcą zmian w prawie zamówień publicznych
Zwiększenia do 200 tys. euro kwoty, od której instytucje naukowe i badawcze muszą rozpisywać przetargi
i większej możliwości zakupów z wolnej ręki postulują naukowcy w petycji do prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych (UZP). Podniesienie progu przetargowego do 200 tys. euro (zamiast obecnych 14 tys. euro)
dla uczelni i jednostek badawczych miałoby upodobnić pod tym względem Polskę do państw
przodujących w badaniach naukowych, jak Wielka Brytania, Holandia, czy Szwecja - czytamy w petycji
naukowców do prezesa UZP Jacka Sadowego.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/w-petycji-do-uzp-naukowcy-chca-zmian-w-prawiezamowien-publicznych
Źródło: PAP
Otwarcie Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach
Wybudowane i wyposażone kosztem ponad 160 mln zł Centrum Czystych Technologii Węglowych
w Katowicach zostało oficjalnie otwarte. Ma to być jeden z wiodących europejskich ośrodków badań nad
nowymi technologiami korzystania z paliw kopalnych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/otwarcie-centrum-czystych-technologii-weglowych-wkatowicach
Źródło: PAP
Tauron Dystrybucja będzie współpracował z AGH i Politechniką Śląską
Spółka Tauron Dystrybucja, zajmująca się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, zawarła
porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechniką Śląską w Gliwicach.
Jak poinformowała PAP rzecznik spółki Ewa Groń, głównymi założeniami porozumień jest inicjowanie
prac badawczo-rozwojowych z obszaru energetyki oraz projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu
innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Umowy z uczelniami zakładają także organizowanie praktyk
i szkoleń dla studentów.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/tauron-dystrybucja-bedzie-wspolpracowal-z-agh-ipolitechnika-slaska-421
Źródło: PAP
Kolejne konsultacje publiczne projektu Stanowiska Prezesa URE w sprawie interoperacyjności sieci
Smart Grid
W związku z licznymi uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji publicznych, Prezes URE przekazuje do
ponownej dyskusji projekt Stanowiska w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących ram
interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci
domowych współpracujących z siecią Smart Grid. Termin konsultacji: 13.06.2013.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/kolejne-konsultacje-publiczne-projektu-stanowiska-prezesaure-w-sprawie-interoperacyjnosci-sieci-smart-grid
Źródło: URE
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PRZEGLĄD KONKURSÓW
2013-06-10 Sosnowiec
Konferencja podsumowująca
projektu RATIO-COAL
Konferencja podsumowująca
projekt RATIO-COAL. Celem
projektu jest poprawa jakości
procesu karbonizacji węgla poprzez
optymalizację składu paliwa
stosowanego w mieszankach
koksowniczych.
http://www.us.edu.pl/ratio-coal

2013-06-10 Katowice
Konsultacje społeczne projektu
Programu Inteligentny Rozwój
2014-2020
Konsultacje społeczne projektu
Programu Inteligentny Rozwój
2014-2020, które umożliwią
zaprezentowanie projektu
programu opinii publicznej.
W czasie spotkań zostały
przewidziane wystąpienia
przedstawicieli
Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwa
Gospodarki oraz Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
http://www.poig.gov.pl/konfszkol/
konferencje/Strony/Spotkanie_kon
sultacyjne_042013.aspx

2013-06-10 Poznań
Jak napisać wniosek do Programu
Ramowego UE? Elementy dobrego
projektu
Podczas spotkania omówione
zostaną następujące zagadnienia:
Źródła pozyskiwania środków
na realizację projektów badawczych
– od 7. PR do Horyzont 2020, jak
znaleźć właściwą dla siebie
i instytucji rolę w projekcie, jak
zacząć i przełożyć pomysł na
projekt, jak pisać, żeby projekt
uzyskał wysoką ocenę ekspertów
KE, struktura wniosku i jego główne
części: naukowa jakość projektu,
wdrożenie i wpływ, jak zaplanować
budżet projektu, elektroniczny
system składania wniosków.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php

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: 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
FP7-PEOPLE-2013-CIG - MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)
2-4 letnie projekty badawcze wspierające integrację naukowca w kraju członkowskim UE lub
stowarzyszonym. Graty przeznaczone dla doświadczonych naukowców niezależnie od posiadanego
obywatelstwa.
Termin składania wniosków: 18.09.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013CIG&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY CAPACITIES
FP7-CDRP-WOMEN-INNOVATORS
Konkurs dla przedsiębiorczych kobiet, które mieszkają w kraju członkowskim lub stowarzyszonym, są
założycielkami lub współzałożycielkami firmy zarejestrowanej przed 1 stycznia 2011, roczny obrót spółki
w roku 2011 lub 2012 wyniósł co najmniej 0,10 mln euro lub wnioskodawczyni lub firma uzyskały
finansowanie z 7. Programu Ramowego, Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji lub Programu
EURATOM. Przyznane zostaną 3 nagrody w wysokości 100, 50 i 25 tys. EURO.
Termin składania wniosków: 15.10.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-CDRP-WomenInnovators&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
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2013-06-11 Kazimierz Dolny
Ogólnopolski Kongres
Ciepłowniczy POWERPOL HEAT
IV edycja Ogólnopolskiego
Kongresu Ciepłowniczego
POWERPOL – POWERPOL HEAT
poświęcona będzie rynkowi
ciepłowniczemu
i kogeneracyjnemu. Temat
przewodni tegorocznego Kongresu
brzmi: „Rok 2013: Perspektywy
rozwoju polskiego rynku ciepła
i energii".
http://www.ecb.biz.pl/powerpolhe
at/Informacje

2013-06-11 Warszawa
Jak prawidłowo przygotować
raport finansowy do projektu
w 7. PR
Spotkanie dotyczące zasad
rozliczania i przygotowywania
sprawozdań finansowych
w 7. Programie Ramowym.
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci
/imprezy/i.html?id=4982

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/

CIP-ECO-INNOVATION-2013
W ramach konkursu CIP-Eco-Innovation-2013 finansowane są projekty pilotażowe i powielania
rynkowego dedykowane eko-innowacjom w różnych sektorach. Eko-innowacje mają na celu zapobieganie
lub ograniczenie oddziaływania na środowisko lub przyczyniają się do optymalnego wykorzystania
zasobów. Ze względu na istotny wpływ na środowisko naturalne i priorytety polityki Unii Europejskiej
w sposób szczególny zwrócono uwagę na następujące obszary tematyczne: recykling materiałów,
produkty dla zrównoważonego budownictwa, żywność, woda, proekologiczne firmy.
Termin składania wniosków: 5.09.2013.
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

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: 17.09.2013.
http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/infopack_en.html

FUNDUSZ SZWAJCARSKI – PROGRAM STYPENDIALNY SCIEX
SCIEX to program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi UE, w tym Polską. Skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dyscyplin akademickich, bez ograniczeń wiekowych.
Stypendystom (doktorantom i młodym naukowcom) program ten umożliwia wyjazd na szwajcarskie
uczelnie, do instytutów naukowych i laboratoriów, gdzie mogą prowadzić własne badania.
Termin składania wniosków: 1.11.2013.
www.sciex.pl

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 standardowe:
Termin składania wniosków: 15.09.2013,
małe granty:
Termin składania wniosków: 1.09.2013.

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
SKILLS- MENTORING
Celem programu jest umożliwienie uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania
kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi - z Polski lub z zagranicy –
o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera pracę w parach mentor-mentorowany tzw. one-to-one
mentoring.
Termin składania wniosków: 1.07.2013.
http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp/
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.
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2013-06-12 Szczecin
Konsultacje społeczne projektu
Programu Inteligentny Rozwój
2014-2020
Konsultacje społeczne projektu
Programu Inteligentny Rozwój
2014-2020, które umożliwią
zaprezentowanie projektu
programu opinii publicznej.
W czasie spotkań zostały
przewidziane wystąpienia
przedstawicieli
Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwa
Gospodarki oraz Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
http://www.poig.gov.pl/konfszkol/
konferencje/Strony/Spotkanie_kon
sultacyjne_042013.aspx

2013-06-13 Poznań
Stypendia po szwajcarsku;
Szkolenie z pisania wniosków
stypendialnych do Funduszu
Stypendialnego SCIEX w ramach
Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy
Warsztaty dotyczące pisanie
wniosku stypendialnego
do programu SCIEX.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php

2013-06-13 Katowice
Inteligentna gmina
w zrównoważonym rozwoju
Celem spotkania będzie odpowiedź
na pytanie dlaczego warto
podejmować problematykę
energetyki gminnej, mimo że
obecnie brak akceptacji takich
działań oraz pełnej świadomości
znaczenia polityki energetycznej dla
gminy.
http://powermeetings.pl/pl/wydar
zenia

START 2014
Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających
udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.
Termin składania wniosków: 31.10.2013.
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
SKILLS - SZKOLENIA
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://www.fnp.org.pl/oferta/skills-szkolenia/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
MOBILNOŚĆ PLUS
Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich,
udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych
pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.
Termin składania wniosków: 31.07.2013.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/mobilnosc-plus/
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
PROGRAM WYKONAWCZY Z REPUBLIKĄ AUSTRII NA LATA 2014 – 2016
Program służący intensyfikacji współpracy naukowej obu państw poprzez wspieranie mobilności
naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych.
Termin składania wniosków: 30.09.2013.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-zglaszaniatematow-na-wymiane-osobowa-do-protokolu-wykonawczego-z-republika-aus/

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: 17.06.2013.
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2013-06-13 Warszawa
Horyzont 2020-następca
7. Programu Ramowego
Spotkanie informacyjne dotyczące
programu „Horyzont 2020”.
http://www.cwm.pw.edu.pl/index_
.phtml?item1=programy_badawcze
&item2=szkolenia&itemsub=13062
013

2013-06-14 Warszawa
Energetyka prosumencka –
korzyści dla obywatela
Wydarzenie ma za zadanie
przybliżyć konsumentom energii
korzyści płynące z własnego
świadomego zarządzania jej
zużyciem oraz przedstawić
nowoczesne technologie
wspierające działalność
prosumencką.
http://www.proinwestycje.pl/index
.php?option=com_content&view=a
rticle&id=398%3Aotwartespotkanie-na-politechniceenergetyka-prosumencka-korzycidla-obywatela&catid=1&lang=pl

PRELUDIUM 5
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 17.06.2013.
SONATA 5
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające
stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 17.06.2013.
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: 15.09.2013.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 15.09.2013.
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: 15.09.2013.
Nagranie z seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ncn-udostepniono-nagranie-z-seminarium-mechanizmyfinansowania-badan-mlodych-naukowcow-w-polsce

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
2013-06-14 Warszawa
Konsultacje społeczne projektu
Programu Inteligentny Rozwój
2014-2020
Konsultacje społeczne projektu
Programu Inteligentny Rozwój
2014-2020, które umożliwią
zaprezentowanie projektu
programu opinii publicznej.
http://www.poig.gov.pl/konfszkol/
konferencje/Strony/Spotkanie_kon
sultacyjne_042013.aspx

2013-06-15 Warszawa
Piknik naukowy
Eksperymenty, pokazy i badacze
z całego kraju - tak wyglądać ma
otoczenie Stadionu Narodowego
w Warszawie 15 czerwca.
http://www.pikniknaukowy.pl/

DZIAŁANIE 2.3 „INWESTYCJE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ NAUKI"
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
Celem działania 2.3 jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu
do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań
z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym
mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.
Termin składania wniosków: 21.06.2013.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjnagospodarka/konkursy/konkurs-23-2013/
GO_GLOBAL.PL WSPARCIE INNOWACYJNYCH FIRM KOMERCJALIZUJĄCYCH WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH
I PRAC ROZWOJOWYCH NA RYNKACH ŚWIATOWYCH
Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji
wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie
zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki
światowe.
Termin składania wniosków: 25.06.2013.
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/goglobal/aktualnosci/art,2013,ii-konkurs-w-ramachprzedsiewziecia-pilotazowego-go_global-pl-wsparcie-innowacyjnych-firm-komercjalizujacych-wynikibadan-naukow.html
Materiały z konferencji dotyczącej II konkursu GO_GLOBAL.PL:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ncbir-materialy-z-konferencji-dotyczacej-ii-konkursugo_globalpl
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2013-06-15
Światowy Dzień Wiatru 2013
Co roku 15. czerwca obchodzony
jest na całym świecie Dzień Wiatru
stanowiący ogólnoświatową
kampanię na rzecz promocji wiatru
jako odnawialnego i czystego źródła
energii. Celem święta,
koordynowanego przez Europejskie
Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej (EWEA), jest zwiększenie
świadomości środowisk
decyzyjnych oraz społeczeństwa
w kwestii potencjału, jaki posiada
wiatr, nieograniczoności zasobów
wietrznych oraz pozytywnych
efektów płynących z szerszego
wykorzystania energii
z odnawialnych źródeł.
http://psew.pl/pl/

2013-06-17 Poznań
Raport idealny w 7. PR
Spotkanie dotyczące zasad
raportowania w 7. Programie
Ramowym UE, merytorycznych
i finansowych elementów
raportu, wypełniania formularza
raportu na bazie projektów
w Programach Współpraca
i Możliwości 7. PR, elektronicznego
systemu składania sprawozdań –
obowiązkowego dla wszystkich
realizatorów projektów 7. PR.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php

2013-06-17 Bruksela, Belgia
AEBIOM European Bioenergy
Conference 2013
Konferencja dotycząca bioenergii.
http://www.aebiom.org/conferenc
e/concept/

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/
ERA-NET SMART GRIDs
Działania podejmowane przez SmartGrids ERA-NET mają na celu wymianę informacji na temat
priorytetów w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych, opracowanie bazy projektów
dotyczących smart grids, identyfikację istotnych kwestii i tematów dla współpracy międzynarodowej, a
także organizację wspólnych konkursów. W ramach ogłoszonego konkursy projekty mogą dotyczyć
następujących tematów: Efficient operation of active distribution networks, Smart retail and consumer
technologies and services including smart metering hereunder costs & benefits, customer aspects, user
behaviour and flexible demand and energy management strategies in and energy market environment,
Information and communication technology (ICT) tools for smart grids, Interface between the grid and the
end users including aspects related to security, privacy, regulation and business cases, Storage and
balancing.
Termin składania wniosków: 2.09.2013.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/smart-grids/aktualnosci/art,2076,otwarciekonkursu-w-ramach-smartgrids-era-net.html
http://www.eranet-smartgrids.eu./
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 czerwiec 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 czerwiec/lipiec 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innotech/
Prezentacja ze szkolenia dotyczącego programu INNOTECH:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/640/2048/1/innotech_calosc_3.pdf
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ncbir-prezentacja-ze-szkolenia-dotyczacego-programuinnotech
INICJATYWA CORNET
Inicjatywa CORNET jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań
konkretnych branż przemysłowych. Badania branżowe są badaniami przeprowadzanymi na użytek
szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich MŚP. Ich inicjatorami są zrzeszenia
firm a wykonawcami wyspecjalizowane jednostki naukowe, działające na rzecz konkretnego sektora
przemysłowego.
Nabór wniosków planowany jest na czerwiec -wrzesień 2013.
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywacornet/aktualnosci/art,1632,planowany-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet-oraz-spotkaniebrokerskie.html
http://www.cornet-era.net/
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2013-06-18 Warszawa
IV Konferencja "Gaz w Energetyce
- technologie, realizacja inwestycji,
finansowanie"
Celem konferencji jest
zaprezentowanie następujących
tematów: gaz – paliwo ekologiczne
dla branży energetycznej
i ciepłowniczej, korzyści wynikające
z budowy bloków opartych na
gazie, dostępne technologie
produkcji energii elektrycznej
i cieplnej z gazu, doświadczenia
przedsiębiorstw w zakresie
realizacji inwestycji „gazowych”,
techniczne i ekonomiczne aspekty
rozwoju tego typu inwestycji, itd.
http://nowaenergia.com.pl/2013/03/22/ivkonferencja-gaz-w-energetycetechnologie-realizacja-inwestycjifinansowanie/

2013-06-19 Kazimierz Dolny
Rynek Gazu 2013
Główne obszary tematyczne
konferencji: polityka energetyczna
w zakresie gazownictwa,
uwarunkowania wydobycia gazu
łupkowego w Polsce,
dywersyfikacja dostaw gazu
do Polski, aspekty formalnoprawne działalności magazynowej
w gazownictwie, rola UE
we wspieraniu rozwoju rynku gazu
i inne.
http://cenerg.ien.com.pl/wydarzen
ia/events/konferencja-rynek-gazu2013-167

2013-06-19 Warszawa
Seminarium Ien

2013-06-19 Dublin, Irlandia
Sustainable Energy Storage in
Buildings Conference
Konferencja dotycząca
magazynowania energii,
w szczególności nowych
materiałów służących
magazynowaniu energii
i ich zastosowania w budownictwie.
http://www.cost.eu/events/sustain
able_energy_storage

BLUE GAS – POLSKI GAZ ŁUPKOWY
Program jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A. Jest on ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć
badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej,
prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym
z wydobyciem gazu łupkowego.
Nabór wniosków planowany jest na sierpień - wrzesień 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/
PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH
Program Badań Stosowanych obejmuje swoim zakresem 2 podejścia: prowadzenie prac badawczych
podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne
(ścieżka A) oraz podejmowanie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych
poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach (ścieżka B).
Nabór wniosków planowany jest na wrzesień – październik 2013.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
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.
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 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: 26.07.2013, 4.10.2013, 19.12.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanieenergii/dofinansowanie-audytow-i-zadan-inwestycyjnych/
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: 9.08.2013, 25.10.2013.
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/
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2013-06-20 Stambuł, Turcja
6th International Conference for
Entrepreneurship, Innovation and
Regional Development (ICEIRD)
Konferencja dotycząca
przedsiębiorczości, innowacyjności
i rozwoju regionalnego.
http://www.iceird2013.org/default.
asp

2013-06-20 Warszawa
Inwestycje w energetyce
w praktyce
Spotkanie dotyczące kluczowych
zagadnień związanych z realizacją
projektów inwestycyjnych
w energetyce, uwzględniając
aktualne przepisy prawa i trendy
jak również planowane
nadchodzące zmiany.
http://powermeetings.pl/pl/wydar
zenia

2013-06-21 Warszawa
IX międzynarodowa konferencja
NEUF 2013 „Inwestycje
w Niskoemisyjną Energetykę”
Konferencja poświęcona
możliwościom inwestycyjnym
w gospodarkę niskoemisyjną.
Poruszane zagadnienia dotyczyć
będą energetyki jądrowej
i konwencjonalnej, źródeł
odnawialnych oraz efektywności
energetycznej kraju. Omówione
zostaną także prognozy i potrzeby
polskiej energetyki do końca 2020
roku oraz potencjał inwestycyjny
państwowych spółek
energetycznych i polskiego sektora
finansowego.
http://www.proinwestycje.pl/index
.php?option=com_content&view=a
rticle&id=396%3Aneuf-2013inwestycje-w-niskoemisyjnenergetyk&catid=7&Itemid=116&la
ng=pl

SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI - CZĘŚĆ 2 - BIOGAZOWNIE ROLNICZE
Składając wniosek w ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na budowę bądź
modernizację biogazowni rolniczych.
Planowany termin składania wniosków: 1-30.08.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/programy-priorytetowe/
LEMUR – ENERGOOSZCZĘDNE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych
energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Program będzie wdrażany w latach 2013 – 2020.
Termin planowanego naboru wniosków został przesunięty na koniec III kw. 2013 r.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanieenergii/lemur/
GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Dofinansowanie przeznaczone będzie na przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz
wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych w poniższych
obszarach: środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego; efektywność energetyczna
i magazynowanie energii; ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód; pozyskiwanie energii z czystych
źródeł; nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu
odpadów.
Planowany termin składania wniosków: 1.10-14.10.2013.
http://program-gekon.pl/
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa
poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
Planowany termin składania wniosków: 23.09.2013-14.10.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI - CZĘŚĆ 4 - BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
W CELU PODŁĄCZENIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WIATROWEJ
Program umożliwia uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięć ukierunkowanych na budowę lub
modernizację sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej.
Planowany termin składania wniosków: 4-15.11.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/programy-priorytetowe/
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

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
http://www.mos.gov.pl/
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.
Termin składania wniosków: 12.08.2013.
http://www.mos.gov.pl/artykul/4465_aktualnosci/20656_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_
funduszy_eog_2009_2014_dla_programu_operacyjnego_pl04_oszczedzanie_energii_i_promowanie_odn
awialnych_zrodel_energii.html

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG, 02-981 Warszawa, Augustówka 36, tel. : (22) 3451-451, fax: (22) 642 83 76

INNE
2013-06-24 Europa
Europejski Tydzień
Zrównoważonej Energii
Europejski Tydzień Zrównoważonej
Energii to największe europejskie
wydarzenie energetyczne,
zainicjowane w 2006 roku przez
Komisję Europejska. Podczas
Tygodnia Zrównoważonej Energii
organizowane jest wiele spotkań,
pokazów, wydarzeń poświęconych
m.in. energii odnawialnej,
efektywności energetycznej, emisji
CO2, nowym inicjatywom
w sektorze energii oraz
inwestycjom w technologie
ekologiczne. W tym roku Europejski
Tydzień Zrównoważonej Energii
obchodzony będzie od 24 do 28
czerwca w Brukseli oraz w wielu
krajach Unii Europejskiej.
http://www.eusew.eu/

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/

NAGRODY NAUKOWE POLITYKI
Konkurs dla młodych naukowców, którzy mogą przedstawić swoje istotne osiągnięcie z ostatnich dwóch
lat – badania, publikacje czy pracę naukową bądź popularnonaukową.
Termin składania wniosków: 30.06.2013.
http://www.polityka.pl/nauka/1526381,1,13-edycja-nagrod-naukowych-polityki-otwarta.read

NER300
Program dofinansowuje komercyjne projekty demonstracyjne mające na celu bezpieczne dla środowiska
wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projekty demonstracyjne w zakresie innowacyjnych
technologii energetyki odnawialnej.
Termin składania wniosków: 3.07.2013.
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm
http://www.ner300.com/

2013-06-27 Wrocław
Ekspertem być – czy warto oceniać
wnioski dla Komisji Europejskiej
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się
jak zostać ekspertem oraz jak
przebiega proces oceny projektów.
W programie przewidziane są także
wystąpienia ekspertów, którzy
podzielą się swoimi
doświadczeniami z oceny wniosków
dla Komisji Europejskiej oraz
z realizacji projektów 7. Programu
Ramowego.
http://rpk.wroclaw.pl/

ZAYED FUTURE ENERGY PRIZE
prestiżowa nagroda po raz pierwszy została ufundowana w 2008 r. i obecnie przyznawana jest
corocznie. Służy uhonorowaniu dokonań w zakresie energii odnawialnych i zrównoważonego rozwoju
technologicznego.
Termin składania wniosków: 5.08.2013.
http://www.zayedfutureenergyprize.com/

2013-06-29 Bruksela, Belgia
European Industrial Bioenergy
Initiative Conference 2013
Konferencja poświęcona
najbardziej zaawansowanym
technologiom bioenergetycznym
wspieranym przez Europejską
Inicjatywę Bioenergii Przemysłowej
w ramach SET-Planu.
http://eusew.eu/component/see_e
ventview/?view=see_eventdetail&i
ndex=5&countryID=1&sort=4&pageNum=2&eventid=5
08&mapType=hlpc&keyword=&city
ZESPÓŁ CENERG:
=&organiser=&eventDate=&eventT
ype=-1

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.

Redakcja Newslettera:

W przeglądzie nie uwzględniono:
- kredytów,
- finansowania wdrażanych przez PARP i MG,
- programów dla miast, gmin,
- programów wojewódzkich,
- programów niewspółfinansowanych,
- programów dot. zarządzania energią w budynkach.
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