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Co z tą emisją CO2?
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Pomimo co raz większego
wykorzystania energii odnawialnej, gospodarki światowe
wciąż w dużym stopniu zależą
od węgla, który jest głównym
źródłem emisji CO2 do środowiska. Z opublikowanego
w ostatnim czasie raportu
Global Carbon Project (GCP),
zawierającego
informacje
dotyczące światowej emisji
dwutlenku węgla z paliw kopalnych oraz cementu wynika,
że w roku 2012 emisja CO2
osiągnęła rekordowy poziom
wynoszący 35 miliardów ton,
co stanowi wzrost o 58%
w porównaniu z rokiem 1990.
W roku 2012 globalna emisja
dwutlenku węgla wzrosła
o 2,2% w porównaniu z rokiem 2011, a w roku 2013
roku o kolejne 2,1% (wartość
szacunkowa liczona na podstawie aktywności gospodarczej), osiągając tym samym
poziom 36 miliardów ton.
Wskaźniki te są nieco niższe

niż średnia wzrostu w ostatnich 10 latach, która wyniosła 2,7%. Ponadto w 2012
roku, pomimo trwających
prac nad zwiększeniem wykorzystania źródeł nieodnawialnych, w wielu krajach
wzrosło zużycie źródeł konwencjonalnych, np. węgla.
Konsekwencją tego był też
wzrost emisji gazów cieplarnianych.
W
Niemczech emisja CO2 w 2012
wzrosła o 1,8%, a emisja
pochodząca ze spalania węgla - o 4,2%. Analogiczne
wskaźniki dla Japonii wynoszą 6,9% i 5,6%, natomiast
dla Indii - 7,7%, 10,2%. Unii
Europejskiej udało się obni-

żyć ogólną emisję o 1,3%, jednak
w zakresie emisji pochodzącej
ze spalania węgla wspólnota
odnotowała
wzrost
o
3,0%. Polska ograniczyła ogólną
emisję
o
3,1%,
niemniej
w Unii Europejskiej nasza gospodarka nadal pozostaje jedną
z najbardziej zależnych od węgla.
Liderem ograniczania emisji są
Stany
Zjednoczone,
które
w 2012 odnotowały spadek
wydzielania gazów o 3,7%,
a gazów pochodzących ze spalania węgla o 12%.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/co-z-ta-emisja
-co2
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Sposób eliminacji specyficznych drgań sieci
Naukowcy z North Carolina
State University i Johns Hopkins
University odkryli, że wzrost
wykorzystania
energetyki
wiatrowej zwiększa wrażliwość i podatność sieci energetycznej na zakłócenia. Badacze ci opracowali również
technikę koordynacji produkcji i magazynowania energii
z wiatru, w celu zminimalizowania ryzyka przerwy w zasilaniu.
Przepływ energii elektrycznej
przez linie transmisyjne może

ulegać zaburzeniom w wyniku
drgań występujących po różnego rodzaju zakłóceniach.
Drgania te są zazwyczaj łagodzone przez kontrolery wewnątrz agregatów prądotwórczych, jednakże jeżeli wskazania nie są wystarczająco silne,
to sieć może być narażona na
oscylacje w sposób ciągły.
W takiej sytuacji dochodzi do
zmniejszenia sprawności przekazywania energii i do zagrożenia dla stabilności sieci.
W najgorszym przypadku

brak prawidłowej kontroli
drgań może doprowadzić do
rozległych awarii zasilania, jak
to miało miejsce w 1996 roku
na zachodnim wybrzeżu USA.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/sposobeliminacji-specyficznych-drgan
-sieci

Plastikowe odpady źródeł paliw płynnych
Naukowcy z Indii opracowali nisko
temperaturowy proces konwersji
niektórych rodzajów odpadów
z tworzyw sztucznych w paliwo
płynne. Nowy pomysł może przyczynić się do ponownego wykorzystania zużytych plastikowych toreb
i innych produktów z plastiku.
Wielu ekspertów opisuje dzisiejsze
czasy jako tzw. epokę plastiku.
Wynika to z faktu generowania
przez społeczeństwa ogromnej
ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Cechą wspólną tych odpadów
jest zawartość polietylenu małej
gęstości (LDPE) - polimeru używa-

nego do produkcji wielu rodzajów
pojemników, sprzętu medycznego
i laboratoryjnego, podzespołów komputerowych i oczywiście plastikowych reklamówek. Choć w wielu
krajach wdrażane są inicjatywy recyklingowe, to ogromna ilość odpadów
z polietylenu kończy na wysypiskach
śmieci lub jest rozproszona w środowisku.
Ze względu na to, że większość tworzyw sztucznych wykonana jest
z produktów petrochemicznych,
postanowiono wykorzystać odpady
z tych tworzyw jako substytuty ropy

naftowej. Achyut Kumar Panda,
chemik z Centurion University of
Technology and Management Odisha,
Indie, wraz z Raghubansh Kumar
Singh, inżynierem chemii z Krajowego Instytutu Technologii, Orissa,
Indie, pracują nad rozwinięciem
ekonomicznie opłacalnej technologii dla efektywnego przekształcenia
LDPE w paliwo ciekłe.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/plastikoweodpady-zrodel-paliw-plynnych

Nikiel przyspiesza proces produkcji czystego wodoru
Naukowcy z Uniwersytetu w Stanford stworzyli urządzenie do elektrolizy wody z elektrodami krzemowymi pokrytymi ultra cienką
warstwą niklu. Do elektrolizy wody w tym półprzewodnikowym
urządzeniu dochodzi pod wpływem
działania promieni słonecznych.
Według naukowców taki elektrolizer może ułatwić produkcję czystego paliwa wodorowego. Wyniki
prac opublikowane zostały w piśmie Science.
Ograniczeniem ogniw słonecznych
jest ich zależność od dostępności
promieniowania
słonecznego.
W okresach braku tego promieniowania do produkcji energii elektrycznej w ogniwach słonecznych
nie dochodzi.
Wiąże się to z koniecznością uzupełniania produkcji energią z in-

nych źródeł - najczęściej konwencjonalnych. Według Daia, profesora
nauk chemicznych z Uniwersytetu
Stanforda, bardziej przyjaznym środowisku rozwiązaniem byłoby uzupełnienie produkcji energią z ogniw
wodorowych.
Do produkcji czystego wodoru
niezbędnego do zasilania ogniw
wodorowych zespół profesora Daia
wykorzystał nową technologię rozszczepienia wody. Dwie połączone
ze sobą półprzewodnikowe elektrody umieszczono w wodzie. Elektrody absorbowały światło i wykorzy-

Źródło: Wikimedia Commons; autor: Autolykos,
licencja: Creative Commons
Uznanie autorstwa 3.0.

Cukrowy akumulator
Cukier jest związkiem, który w przyrodzie stanowi naturalny magazyn
energii. Zespół badawczy z Virginia
Tech pod kierownictwem profesora
Zhanga postanowił wykorzystać tę
naturalną siłę do produkcji przyjaznego dla środowiska akumulatora.
Zespół opracował baterię, która jest
zasilana cukrem. Wykazuje ona przy
tym bardzo dużą pojemność energetyczną, dzięki czemu działa dłużej niż
inne baterie tego typu, jest wykonana
z tanich materiałów, można ją wielokrotnie ładować i dodatkowo jest
biodegradowalna. Ponadto roztwór
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stywały pochłoniętą energię do rozszczepiania wody na wodór i tlen. Tlen
uwalniany był do atmosfery, natomiast
wodór przechowywany jako paliwo.
W czasie wzrostu zapotrzebowania na
energię, zachodził proces odwrotny.
Zmagazynowany wodór łączył się w
ogniwie z tlenem w wyniku czego powstawała energia i czysta woda. Proces
ten był zrównoważony a także przyjazny dla środowiska.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nikiel-przyspiesza-procesprodukcji-czystego-wodoru

cukru nie jest ani wybuchowy ani łatwopalny. Wszystkie te cechy powodują, że nowy akumulator ma ogromny potencjał wyparcia z rynku baterii
stosowanych obecnie.
Uwolnienie potencjału elektrycznego
zgromadzonego w roztworze cukru
(maltodekstryny) powiodło się dzięki
zastosowaniu przez zespół profesora
Zhanda specjalnej kaskady enzymów.
Energia chemiczna uwalniana była

z roztworu powoli, następnie zaś służyła do produkcji energii elektrycznej
w enzymatycznych ogniwach paliwowych. Katalizatorami reakcji były tanie
enzymy, a nie - stosowana zwyczajowo w ogniwach - droga platyna. Produktem ubocznym działania nowo
opracowanego ogniwa była woda.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/cukrowy-akumulator
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Model do prognozowania potencjału energetycznego
promieni słonecznych
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój energetyki bazującej
na źródłach odnawialnych (OZE),
podyktowany głównie troską o zmiany klimatyczne. Ten nowy trend
w energetyce spotyka się z krytyką,
zgodnie z którą niemożliwe jest zapewnienie ciągłości dostaw energii,
jeśli oprzeć system energetyczny
jedynie na OZE. Jednak coraz więcej
naukowców, głównie ze Stanów
Zjednoczonych, pracuje nad zaawansowanymi modelami, które mają
pokazać, że w rzeczywistości jest
inaczej.
Amerykańska Narodowa Służba
Oceaniczna i Meteorologiczna
(NOAA) przeprowadziła badania,
które pokazały, że możliwe jest zrewolucjonizowanie systemu energetycznego przez OZE, przy czym nie

musi się to wiązać z drastycznym
wzrostem cen energii.
Najistotniejszą barierą utrudniającą
rozwój większości źródeł odnawialnych jest ich nieprzewidywalność.
Rozwiązaniem tego problemu może
okazać się opracowanie dokładnych
modeli prognostycznych, które byłyby
w stanie z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć warunki pogodowe na kilka dni. Zagadnieniami tymi
zajmują się naukowcy z Amerykańskiego Narodowego Centrum Badań Atmosfery (NCAR). Do tej pory udało
im się opracować dokładne modele
prognostyczne dla wiatru. Modele te
już zostały wykorzystane komercyjnie.
Obecnie zespół naukowców NCAR
pracuje nad modelem, dzięki któremu
możliwe byłyby 36-godzinne prognozowanie potencjału energetycznego

promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi. Jak się okazało opracowanie
takiego modelu jest znacznie trudniejsze
niż modelu prognozującego zasoby wiatru.
Wynika to z wielu czynników wpływających na natężenie promieniowania słonecznego m.in. rodzaju chmur, wiatru,
wilgotności. Naukowcy z NCAR rozpoczną prace nad prognozowaniem natężenia
promieniowania słonecznego z modelem
stworzonym dla prognozowania natężenia
wiatru. Model będzie uzupełniony danymi
pochodzącymi z wielu instrumentów obserwacyjnych, w tym laserowych technologii do pomiarów w atmosferze czy technik opartych na sztucznej inteligencji. Badacze planują przetestować system w kilku
obszarach geograficznych, w różnych warunkach pogodowych.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/
model-do-prognozowania-potencjaluenergetycznego-promieni-slonecznych

Mikro – superkondensatory z grafenu
Naukowcy cały czas dążą do opraco- ną). Typowe baterie są w stanie zmawania urządzeń magazynujących gazynować dużą ilość energii, ale proenergię, charakteryzujących się szyb- ces ich ładowania jest czasochłonny.
kim czasem ładowania przy jedno- Tradycyjne kondensatory można nałaczesnej dużej wydajności. Najlep- dować szybko, jednak szybko się też
szym rozwiązaniem w tym zakresie rozładowują. Idea superkondensatomoże się okazać odejście od użycia rów łączy w sobie zalety obu w/w
rozwiązań – urządzebaterii
na
nia te szybko się ładurzecz np. superją, przy czym cechują
kondensatorów
„(…) superkondensatory (…) się znacznie lepszą
(tj. kondensatożywotność i wydajrów
elektroliszybko się ładują, przy czym
ność niż baterie. Sutycznych o spezapewniają znacznie lepszą
perkondensatory
cyficznej
konżywotność i wydajność niż
wykonane w skali
strukcji,
które
mikro mogą znaleźć
wykazują niezwybaterie”
zastosowanie w telekle dużą pojemfonach komórkowych
ność elektrycz-

i komputerach przenośnych.
Mikro – superkondensatory nie są nowym
pomysłem, jednak ograniczeniem dla ich
rozwoju i powszechnego zastosowania był
wysoki koszt produkcji. Przełomowe
w tym zakresie okazały się dokonania profesora Richarda Kanera i jego studenta
Mahera El-Kady z UCLA. Do produkcji
kondensatorów użyli oni laserowego napędu optycznego (używanego powszechnie
w nagrywarkach DVD LightScribe), dzięki
któremu udało im się radykalnie obniżyć
koszty
wytwarzania
mikrosuperkondensatorów. Dodatkowo kondensatory te, wykonane są z grafenu, co oznacza że są biodegradowalne.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/
mikro-superkondensatory-z-grafenu

Recykling dwutlenku węgla
Naukowcy pracują nad metodami
pozwalającymi na powtórne energetyczne wykorzystanie produktów
ubocznych spalania surowców kopalnych (głównie dwutlenku węgla). Opracowanie tego rodzaju
metod pozwoliłoby na bardziej efektywne wykorzystanie paliw.
Prace nad różnymi metodami takiego recyklingu trwają ostatnio
w różnych instytucjach. Naukowcy
z Heriot-Watt University w Edynburgu
pracują na przykład nad technologią

recyklingu dwutlenku węgla w paliwa
ciekłe i gazowe. Starają się oni uzyskać etanol, metanol i metan. Przetwarzanie ma się odbywać w wyniku
procesu foto-katalitycznej redukcji
następnej generacji, dzięki zastosowaniu której uzyskane paliwa będą
cechowały się lepszą jakością w porównaniu do paliw generowanych
obecnie. Paliwa te mogłyby być wykorzystywane do ogrzewania w sektorze gospodarstw domowych oraz
w transporcie lotniczym.

Wiele firm pracuje również nad wykorzystaniem GHG do produkcji biopaliw.
W 2009 roku amerykański dostawca energii - firma Arizona Public Service uzyskała
wsparcie wysokości 70,5 mln USD na realizację projektu, którego celem była konwersja dwutlenku węgla z elektrowni węglowych w biopaliwa.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/
recykling-dwutlenku-wegla

Akumulatory sodowo –
powietrzne alternatywą
dla litowo – jonowych
Przy
obecnym
rozwoju
techniki
(smartfony, tablety, coraz mniejsze i cieńsze komputery, a także samochody na
napęd elektryczny) wyzwaniem dla naukowców jest minimalizowanie rozmiarów
akumulatorów zasilających te urządzenia. Aktualnie najpowszechniej stosowanym rozwiązaniem są akumulatory litowo
– jonowe, składające się z dwóch elektrod
wykonanych z porowatego węgla i tlenków metali oraz rozpuszczonych soli litowych, pełniących rolę elektrolitu. Naukowcy starają się jednak o jeszcze lepsze rozwiązania.
Jednym z nich są akumulatory sodowo powietrzne, w których rolę katody pełni
powietrze, znacznie lżejsze od stosowanych alternatywnie metali i przede wszystkim tańsze. Baterie te osiągają pojemności rzędu 1600Wh/kg, czyli znacznie więcej niż litowo – jonowe, których średnia
pojemność wynosi 200Wh/kg.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/
akumulatory-sodowo-powietrznealternatywa-dla-litowo-jonowych

Pobudzenie rozwoju energetyki
geotermalnej w USA
Departament Energii USA (DOE) zamierza przeznaczyć 3 miliony dolarów
w celu pobudzenia rozwoju energetyki
geotermalnej. Pobudzenie miałoby być
konsekwencją zastosowania analizy
Play Fairway do mapowania złóż geotermalnych. Technika ta jest powszechnie
stosowana do identyfikacji złóż ropy
naftowej i gazu, nie była jednak jeszcze
szeroko stosowana w sektorze geotermalnym.
Zgodnie z danymi US Geological Survey
w Stanach Zjednoczonych istnieje
około 30 GW nieodkrytego jeszcze
potencjału hydroterermalnego. Jest to
prawie 10 razy więcej niż całkowita

zainstalowana w tym kraju moc energii geotermalnej. W celu pełnego
wykorzystania tego czystego źródła
konieczne jest zmniejszenie kosztów
i ryzyka lokalizowania złóż geotermalnych. Zastosowanie analizy Play Fairway może nie tylko przyspieszyć mapowanie tych źródeł, ale również
przyczynić się do trafniejszych wskazań. Dzięki temu jednocześnie zwiększona zostanie ilość i zmniejszone
ryzyko odwiertów poszukiwawczych.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/pobudzenie-rozwoju-energetyki
-geotermalnej-w-usa

Techniki wykorzystania energii geotermalnej
Źródło: Wikiemdia Commons

Zapanować nad wzrostem cen i kosztów energii
Nowy raport UE dotyczący wzrostu
elektrycznej wyjaśnia przyczyny wzrocen detalicznych energii w Europie
stu cen detalicznych i proponuje konprzedstawia metody zmniejszenia koszsumentom oraz firmom metody na
tów, jakie ponoszą konzaoszczędzenie
sumenci i utrzymania
energii i pieniędzy.
konkurencyjności euroW 2014 roku UE
pejskich firm na świato„W latach 2008-2012 detaliczne ma zamiar zakońwym rynku.
czyć
realizację
ceny energii w Europie znacznie wspólnego rynku
W latach 2008-2012
detaliczne ceny energii
energii i nadal rozwzrosły, choć hurtowe ceny
w Europie znacznie
budowywać
infraenergii
elektrycznej
spadły”
wzrosły, choć hurtowe
strukturę
energeceny energii elektrycztyczną.
Bardziej
nej spadły, a hurtowe
liberalny i lepiej
ceny gazu utrzymywały
zorganizowany rysię na stałym poziomie. W poszczególnek powinien spowodować wzrost
nych krajach ceny są bardzo różne, co
inwestycji i konkurencyjności oraz
oznacza, że niektórzy konsumenci płacą
racjonalizację zużycia energii w wielu
za energię od 2,5 do 4 razy więcej niż
dziedzinach. Powinno to doprowadzić
inni.
do obniżki cen i zapewnić podobne
Sprawozdanie dotyczące cen i kosztów
warunki w całej Europie.
energii w odniesieniu do gazu i energii
Aby ograniczyć koszty, gospodarstwa
domowe i firmy powinny zwiększyć
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swoją efektywność energetyczną
(http://ec.europa.eu/energy/
efficiency/index_en.htm)
dzięki
bardziej energooszczędnym produktom i postępowaniu nastawionemu na oszczędzanie energii. Konsumenci powinni również wykorzystać możliwość wybierania najlepszej oferty i w miarę możliwości –
najtańszego dostawcy.
Ponieważ wzrost cen energii najsilniej uderza w budżet najuboższych
gospodarstw domowych, kraje UE
powinny rozważyć wprowadzenie
środków socjalnych na rzecz ochrony najbiedniejszych konsumentów.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/zapanowac-nad-wzrostemcen-i-kosztow-energii
Źródło: CORDIS
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Plan działania UE dotyczący pozyskiwania
energii odnawialnej z mórz europejskich
UE dąży do opracowania wiarygodnego
i bezpiecznego źródła energii odnawialnej. Ma w tym pomóc utworzenie Forum ds. energii mórz i oceanów.
Komisja Europejska przedstawiła plan
działania mający na celu zwiększenie
produkcji energii odnawialnej pochodzącej z europejskich mórz i oceanów.
Autorzy planu pragną wspomóc ten
rozwijający się sektor „niebieskiej energii”, obejmujący technologie przetwarzania w energię elektryczną energii fal
morskich, przypływów i wahań temperatury wody, poprzez połączenie wiedzy
teoretycznej i praktycznego doświadczenia w ramach nowego Forum ds.
energii mórz i oceanów.
Plan zakłada ograniczenie uzależnienia
Europy od paliw kopalnych i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii poprzez stworzenie stabilnego źródła
energii odnawialnej w regionie. Ten

rodzaj energii mógłby być wykorzystywany w połączeniu z innymi rodzajami energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.
Według Komisji Europejskiej oceany
i morza na świecie mają wystarczający
potencjał energetyczny, aby zaspokoić
nasze obecne i przewidywane zapotrzebowanie na energię.
Oczywiście wykorzystanie tego potencjału wiąże się z poważnymi wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty
i skomplikowane zasady przyznawania
licencji.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/plan-dzialania-ue-dotyczacypozyskiwania-energii-odnawialnej-zmorz-europejskich
Źródło: CORDIS

Konsultacje
społeczne
Programu
Współpracy
INTERREG EUROPA
na lata 2014-2020
w Polsce
Trwają konsultacje Programu INTERREG EUROPA na lata 2014-2020.
Uwagi do projektu programu można
składać w języku polskim lub angielskim. Termin zgłaszania uwag upływa
7.03.2014 roku.
Dokumenty w polskiej wersji językowej, o charakterze wyłącznie pomocniczym, są dostępne w ramach serwisu Europejskiej Wspópracy Terytorialnej
Szczegółowe informacje:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.p
l/Dokumenty/kd/Strony/Konsultacje_I
NTERREGEUROPA_w_Polsce_0120
14.aspx

Konsultacje społeczne
projektu RPO WM 2014-2020
Do 5 marca będą trwały konsultacje
społeczne projektu RPO WM 20142020. W lutym 2014 w Warszawie
i miastach regionalnych oraz subregionalnych województwa mazowieckiego zorganizowany zostanie cykl
spotkań konsultacyjnych.
Szczegółowe informacje:
http://www.mazovia.pl/komunikaty/ar
t,1933,projekt-rpo-wm-2014-2020konsultacje-spoleczne.html
Projekt dokumentu:
2901rpo_wm_2014-2020__konsultacje_spoleczne.pdf (2.7 MB)

Źródło: Wikiemdia Commons

Konsultacje projektu Transnarodowego Programu Region Morza
Bałtyckiego 2014-2020 i projektu raportu oddziaływania
na środowisko
Program Region Morza Bałtyckiego (Baltic
Sea Region - BSR) jest obecnie w fazie opracowania. Konsultacje społeczne, organizowane przez Instytucję Zarządzającą z siedzibą
w Rostocku (Niemcy), rozpoczęły się 31
stycznia 2014 r. Celem Programu na lata 2014-2020 jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na
rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza
Bałtyckiego.
Program umożliwia współpracę instytucji
publicznych oraz prywatnych z obszaru
ośmiu państw członkowskich UE: Polski,

Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy,
Litwy oraz wybranych regionów Niemiec, a także państw poza unijnych:
Norwegii, Rosji (wybrane regiony)
i Białorusi.
Zakres tematyczny BSR 2014-2020 obejmuje: potencjał dla innowacji, efektywne
zarządzanie zasobami naturalnymi, zrównoważony transport, potencjał instytucjonalny dla współpracy makroregionalnej.
Program m.in. wspiera działania dotyczące wspólnego z partnerami zagranicznymi opracowania i wdrażania strategii,

planów działań, narzędzi i metodologii.
W ramach projektów można przetestować nowe rozwiązania za pomocą działań
demonstracyjnych oraz pilotażowych,
w tym małej skali inwestycji. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać opinie na
temat projektów programu i raportu
oddziaływania na środowisko za pomocą
kwestionariusza on-line.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items
/konsultacje-projektu-transnarodowegoprogramu-region-morza-baltyckiego2014-2020-i-projektu-raportuoddzialywania-na-srodowisko-

Eksperci o efektywności wydatków na naukę
Przedstawiciele świata nauki spotkali się
w Warszawie na Forum Strategii Naukowej, aby debatować o tym, jak najefektywniej wydawać środki publiczne na
naukę i jak poprawiać system oceny
badań i jednostek naukowych.
Organizatorami pierwszej edycji Forum
Strategii Naukowej (Science Strategy
Forum) było wydawnictwo Elselvier,
a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marek
Ratajczak podczas inauguracji forum
mówił, że jeśli chodzi o ocenę nauki
i efektów wydawania na nią pieniędzy,
zderzają się w Polsce dwie tradycje.
"Pierwsza to spojrzenie na naukę jako
na swoistą świątynię wiedzy, gdzie tylko
dopuszczeni do tajemnicy - sami naukowcy - powinni decydować na co pieniądze są wydawane i w jakim tempie
osiągane są efekty. Rolą pozostałych
uczestników tego procesu powinno być
zapewnianie środków i w jakiejś mierze
cierpliwe czekanie" - powiedział wiceminister. Dodał, że jest też jednak w Polsce żywa druga tradycja - zgodnie z nią
nauka postrzegana jest jako jeden

z wielu elementów aktywności gospodarczej czy społecznej. W tym
założeniu nauka powinna podlegać
takim samym regułom oceny, jak
wszelkie inne obszary - należy więc
badać jej efektywność, stosować
konkretne miary, aby ją oceniać
i rozliczać działania w tym obszarze.
Ratajczak dodał, że obie te tradycje
próbuje się łączyć w różnych systemach oceny działalności naukowej w tym we wprowadzonym w Polsce
systemie
oceny
parametrycznej.
"Spotykamy się z różnymi opiniami
czy zastosowane (w Polsce - PAP)
rozwiązanie jest rozwiązaniem właściwym i czy należałoby je dalej korygować. Już wkrótce zamierzamy zaprosić środowiska akademickie i naukowe w Polsce do przedkładania propozycji modernizacji tego systemu.” powiedział wiceminister.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/eksperci-o-efektywnosciwydatkow-na-nauke
Źródło: PAP

Rząd przyjął projekty
dokumentów na lata
2014-2020
Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy
Partnerstwa, będącej najważniejszym
dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także projekty krajowych programów operacyjnych. Przyjęcie dokumentów przez rząd oznacza rozpoczęcie formalnych negocjacji z Komisją Europejską.
Obszary, na które przeznaczone zostaną
fundusze nowe perspektywy to: dostępność transportowa, konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, energetyka, środowisko, kultura oraz zatrudnienie, edukacja, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Więcej informacji o nowej puli unijnych
środków oraz krajowych programach na
kolejną perspektywę znajduje się w poniższych materiałach:
http://
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_20
20/Strony/
RMprzyjalprojektydokumentownanowaperspektywe_08012013.aspx

Banknot 5 Euro - zbliżenie
Źródło: Wikimedia Commons;
autor fotografii: JLogan;
licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0.

Sejm znowelizował Prawo zamówień
publicznych
Próg prowadzenia zamówień publiczznacznie spowalnia prowadzenie badań.
nych wzrośnie z 14 do 30 tys. euro,
W nowelizacji podniesiono progi prodla instytutów naukowych będzie to
wadzenia zamówień publicznych dla
do 130 tys. euro, a dla uczelni wyżwszystkich podmiotów do 30 tys. euro,
szych - 200 tys. euro zaś do 130 tys.
zdecydował Sejm.
euro - dla instyNowelizacja prawa przetutów
naukotargowego obejmuje też
wych
„W nowelizacji podniesiono
instytucje kultury i ułatwi
i 200 tys. euro
progi prowadzenia zamówień
m.in. zamawianie spektakli
dla uczelni wyżi koncertów.
publicznych dla wszystkich
szych.
Posłowie przyjęli zmiany
Nowe przepisy
podmiotów
do
30
tys.
euro,
zaś
295 głosami, przy 129
mają też ułatwić
do 130 tys. euro - dla
głosach
sprzeciwu
planowanie
i
i 8 wstrzymujących się.
instytutów naukowych i 200 tys. szacowanie warZgodnie z nowelizacją
tości zamówień
euro dla uczelni wyższych.”
podwyższony zostaje tzw.
na uczelniach o
próg bagatelności, od
bardzo rozbudoktórego trzeba stosować
wanej struktuprocedury przewidziane
rze. Ponadto przewidziano m.in. możliw przepisach o zamówieniach publiczwość zamówienia z wolnej ręki podnych. Obecnie przetargi rozpisuje się
czas kupna rzeczy wytwarzanych wyna wszystkie zakupy warte więcej niż
łącznie dla prac badawczych, ekspery14 tys. euro, co w sektorze nauki
mentalnych, naukowych lub rozwojo-
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wych, które nie służą prowadzeniu
przez zamawiającego produkcji seryjnej,
której celem jest osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokrycie kosztów badań lub rozwoju. Zaproponowano też
możliwość zamówienia z wolnej ręki
sprzętu wytwarzanego tylko przez jednego producenta.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/sejm-znowelizowal-prawozamowien-publicznych-07022014uczelnie
Źródło: PAP
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Kudrycka: najnowsze propozycje dot. świata nauki uzupełniają
reformy z 2011 r.
Podział uczelni na zawodowe
i akademickie czy prawo własności
intelektualnej do wyników badań,
to uzupełnienie reform z 2011 r. podkreśla b. minister nauki Barbara Kudrycka. Zaznacza, że zmiany
w sprawie progów przetargowych
w nauce to odpowiedź na postulaty środowisk naukowych.
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpoczęła prace nad rządowymi projektami nowelizacji ustaw:
Prawo o szkolnictwie wyższym,
a także o finansowaniu nauki. Podczas posiedzenia Sejmu odbędzie
się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wszystkie te projekty

zostały zainicjowane, gdy Kudrycka
kierowała resortem nauki i szkolnictwa wyższego.
"Kiedy przeprowadzaliśmy konsultacje dotyczące reform wprowadzonych w życie w 2011 r., okazało się,
że potrzebne jest ich uzupełnienie" powiedziała PAP była minister nauki,
posłanka PO Barbara Kudrycka. Zaznaczyła, że chodziło m.in. o uznawalność kształcenia, która - w przeciwieństwie do Polski - jest powszechna w Unii Europejskiej.
Obecnie w polskim prawie nie ma
jednolitych przepisów umożliwiających potwierdzanie zdobytych wcześniej kwalifikacji. Zaproponowane
przez resort nauki rozwiązanie ma

na celu umożliwienie osobom
z doświadczeniem zawodowym
i wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach potwierdzanie efektów uczenia i szybszego
zdobycia dyplomu szkoły wyższej.
Osoby z doświadczeniem zawodowym będą mogły, dostając się na
studia, zdobyć nawet 50 proc. tzw.
punktów ECTS (przyznawanych na
uczelniach za zaliczanie zajęć).
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/kudryckanajnowsze-propozycje-dot-swiatanauki-uzupelniaja-reformy-z-2011-r
Źródło: PAP

Minister nauki przedstawiła priorytety resortu na 2014 rok
Wypracowanie systemu umożliwiającego efektywne wykorzystanie
funduszy unijnych na naukę, pakiet
dla humanistyki, lepsze przygotowanie studentów do rynku pracy - to
niektóre priorytety resortu nauki na
2014 r., zapowiedziane przez minister Lenę Kolarską-Bobińską.
Podczas konferencji prasowej minister nauki i szkolnictwa wyższego
wyjaśniła, że jednym z najważniejszych zadań resortu jest wypracowanie systemu, który pozwoli efektywnie wykorzystywać fundusze
z UE w nauce. "Chcemy wypraco-

wać system do efektywnego wydawania
funduszy europejskich, by przynosiły
one konkretne efekty. Program ten
nazywamy
Innowacyjna
naukaInnowacyjna gospodarka" - powiedziała
Kolarska-Bobińska na konferencji prasowej.
Dodała, że obecnie naukowcy mogą
korzystać z różnych środków np. programów regionalnych, unijnego programu Horyzont 2020, programu Erasmus+. Ale, jak zauważyła minister,
"uczelnie czują się zagubione, w jaki
sposób z tych środków korzystać”.
"Możemy sięgnąć po duże środki, ale

jednym z warunków jest współpraca
i współdziałanie trzech środowisk:
nauki, przedsiębiorstw i administracji
państwowej. (...) Pieniądze z UE mogą
uczynić gospodarkę innowacyjną, ale
konieczne jest wyrobienie tej współpracy” - podkreśliła. Powiedziała, że
system informowania naukowców
i uczelni trzeba przekształcić w system mentoringu i doradztwa.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/minister-nauki-przedstawilapriorytety-resortu-na-2014-rok
Źródło: PAP

MG: więcej innowacyjności przez współpracę branż z nauką
Współpraca nauki i wiodących firm
z danej branży - taki plan ma Ministerstwo Gospodarki na umacnianie
konkretnych gałęzi polskiej gospodarki i zwiększenie jej innowacyjności. Zajmować się tym ma Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBiR).
"Już wkrótce zaprezentujemy wspólną ofertę Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki i innych resortów branżowych ws. naszych wspólnych priorytetów - wskazania obszarów,
w których będziemy stawiali na
specjalistyczny rozwój i podnoszenie
konkurencyjności" - mówił wicepremier, minister gospodarki Janusz
Piechociński.
NCBiR nie będzie czekało na projekty, które miałyby do niego skła-

dać firmy i instytucje naukowe, a samo
chce kreować popyt na rozwój w konkretnych branżach. Centrum pracuje
w ten sposób już od jakiegoś czasu.
Gałęzią gospodarki, która rozwijała się
na zasadzie takiej platformy technologicznej było lotnictwo. Zlokalizowana na
Podkarpaciu Dolina Lotnicza skupia dziś
dziesiątki firm, których zaawansowana
technologicznie produkcja trafia na cały
świat. Doświadczenia jej tworzenia zarówno ze strony publicznej, jak i biznesu
mają teraz być wykorzystywane do tego
samego rodzaju działań, tyle że na wiele
większą skalę.
"Chcemy ułatwić środowiskom biznesu
i nauki przygotowanie nowych, wspólnych inicjatyw, które będą polegały na
zrealizowaniu wspólnego, obszernego
programu badań i rozwoju na rzecz

konkretnej branży" - powiedział PAP
wicedyrektor Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju Leszek Grabarczyk.
NCBiR, wzorem Komisji Europejskiej,
planuje najpierw uruchomić małe granty
na sfinansowanie części kosztów przygotowania takich programów - wykonania analiz ekonomicznych, biznesowych,
przewidywań co do stanu konkurencji
w danej branży obecnie i za kilka lat.
Później już w ramach konkretnych
programów realizowane będą branżowe projekty finansowane m.in. ze środków z UE.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/mg-wiecej-innowacyjnosci-przezwspolprace-branz-z-nauka
Źródło: PAP

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
WYZWANIA SPOŁECZNE
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587801-10._energy_wp_2014-2015_en.pdf
Konkurs na projekty dotyczące efektywności energetycznej, konkurencyjnej energii niskoemisyjnej, inteligentnych miast
i społeczności.
Efektywność energetyczna
PPP EEB AND SPIRE TOPICS - H2020-EE-2014-1-PPP
Termin składania wniosków: 20.03.2014.
RESEARCH & INNOVATION H2020-EE-2014-2-RIA
Termin składania wniosków: 5.06.2014.
MARKET UPTAKE PDA - H2020-EE-2014-4-PDA
Termin składania wniosków: 5.06.2014.
MARKET UPTAKE - H2020-EE-2014-3-MarketUptake
Termin składania wniosków: 5.06.2014.
PPP EEB AND SPIRE TOPICS - H2020-EE-2015-1-PPP
Termin składania wniosków: 9.12.2014.
Konkurencyjna energia niskoemisyjna
H2020-LCE-2014-1
Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 1.04.2014, w drugim etapie: 23.09.2014.
H2020-LCE-2014-4
Termin składania wniosków: 1.04.2014.
H2020-LCE-2014-3
Termin składania wniosków: 7.05.2014.
H2020-LCE-2015-1
Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 3.09.2014, w drugim etapie: 3.03.2015.
H2020-LCE-2014-2
Termin składania wniosków: 10.09.2014.
Inteligentne miasta i społeczności
H2020-SCC-2014
Termin składania wniosków: 7.05.2014.
DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587810-erc_c(2013)_8632_en.pdf
Starting Grants ERC-2014-StG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 2-7 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek. Projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Maksymalny
poziom dofinansowania – 1,5-2 mln euro na okres 5 lat.
Termin składania wniosków: 25.03.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-stg.html
Consolidator Grants ERC-2014-CoG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek. Projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem. Maksymalny poziom dofinansowania – 2-2,75 mln euro na okres 5 lat.
Termin składania wniosków: 20.05.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-cog.html#tab2
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Proof of Concept ERC-2014-PoC
Celem projektów jest sprawdzenie możliwości zastosowania wyników innowacyjnych projektów realizowanych w ramach konkursów Europejskiej Rady Badań (ERC). Konkurs dla osób realizujący granty ERC lub osób, które zakończyły realizację grantów
ERC nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu PoC. Dofinansowanie projektu wynosi 150 tys. euro na okres do 18
miesięcy.
Termin składania wniosków: 1.04.2014, 1.10.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-poc.html
Przyszłe i powstające technologie
Celem konkursów będzie wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana będzie współpraca między dyscyplinami naukowymi w odniesieniu do
radykalnie nowych pomysłów obarczonych wysokim stopniem ryzyka w celu przyspieszenia opracowania najbardziej obiecujących nowych obszarów nauki i technologii oraz ustrukturyzowania społeczności naukowych na szczeblu Unii.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587754-02._fet_wp2014-2015_en.pdf
Działania Marie Skłodowskiej Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych, a także atrakcyjne możliwości rozwoju
kariery i wymiany wiedzy, poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców, w celu jak najlepszego
przygotowania ich do podjęcia obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587755-03._msca_calls_wp2014-2015_en.pdf
Innovative Training Networks—H2020-MSCA-ITN-2014
Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego lub program studiów doktorskich
służącego poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych
w ramach istniejących, międzynarodowych, doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Termin składania wniosków: 9.04.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2014.html
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2014
Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę
pracowników pomiędzy przedstawicielami tych sektorów.
Termin składania wniosków: 24.04.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2014.html
Infrastruktura badawcza
Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na rok 2020 i kolejne lata, wspieranie jej potencjału w zakresie innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii
i współpracy międzynarodowej.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587756-04._european_research_infra_wp_20142015_en.pdf
WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych
Celem konkursów będzie zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznej. Nacisk zostanie położony na
interakcje i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587757-05._leit-5_intro_wp_2014-2015_en.pdf
EURATOM
Konkursy w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów jądrowych, zarządzania odpadami promieniotwórczymi, ochrony przed
promieniowaniem, przekrojowych aspektów rozszczepienia jądrowego, rozwoju kompetencji jądrowych na szczeblu Unii oraz
aspektów społeczno-gospodarczych.
Termin składania wniosków: 17.09.2014.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-prize-innovation-soft-2014/1590102-h2020-wp1415euratom_en.pdf
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WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE WODORU I OGNIW PALIWOWYCH - FCH JU
Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru i Ogniw Paliwowych jest formą partnerstwa publicznoprywatnego wspierającego badania w zakresie technologii wodoru i ogniw paliwowych.
Termin składania wniosków: 27.02.2014.
http://www.fch-ju.eu/
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.
Małe granty
termin składania wniosków: 1.03.2014, 1.06.2014,
granty standardowe
termin składania wniosków: 15.03.2014,
granty strategiczne
termin składania wniosków: 15.04.2014.
http://visegradfund.org/
Zmiany zasad w programach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWOTECHNICZNYCH - COST
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera koordynację badań finansowanych
z funduszy narodowych, między innymi w obszarze fizyki, chemii, technologii materiałowych, nanotechnologii, środowiska
i nauk inżynierskich.
Termin składania wniosków: 28.03.2014.
http://www.cost.eu/
CONNECTING EUROPE FACILITY – CEF – ŁĄCZĄC EUROPĘ
W pierwszym półroczu 2014 r. Komisja Europejska opublikuje zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji ze
środków alokowanych w ramach nowego instrumentu, tj. "Łącząc Europę" (z ang. Connecting Europe Facility - CEF). Wnioski
będzie można składać przez 3 miesiące. W zaproszeniu zostaną przedstawione kryteria oceny projektów, ostateczny termin
na złożenie wniosków oraz sposób ich składania wraz z adresem. Kwota dostępna w 2014 roku to 366 mln euro.
Dofinansowane mogą zostać zarówno prace studyjne, jak i prace budowlane. Wsparcie z CEF mogą uzyskać tylko te projekty,
które posiadają status projektu wspólnego zainteresowania (z ang. List od projects of common interest – PCI). Priorytetem na
lata 2014-2015 będzie usuwanie energetycznej izolacji, wyeliminowanie tzw. „wąskich gardeł” oraz ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii. Takie projekty będą premiowane przez Komisję Europejską.
Nowy instrument „Łącząc Europę” dla energii zastąpi program TEN-E (budżet tego programu to 155 mln euro w latach 20072013).
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/instrument-laczac-europe-dla-energii-pierwszy-nabor-juz-wkrotce-872

INICJATYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
Przyjęto plan działania Inicjatywy Środkowoeuropejskiej na lata 2014-2016. Wśród priorytetowych
obszarów działania Inicjatywy wymieniono między innymi zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, rolnictwem, środowiskiem, klimatem.
Plan of Action 2014-2016_FINAL.pdf (1.1 MB)
http://www.cei.int/
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Konkursy krajowe
FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
SKILLS – INTER
Celem programu jest rozwój umiejętności młodych uczonych z zakresu popularyzowania nauki. W programie mogą brać udział
doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce; doktorzy będący pracownikami naukowymi, zamieszkali
w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP – do 6 lat po doktoracie;
absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, zamierzający realizować projekt w jednostce
naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP. Program realizowany jest w formie szkoleń oraz konkursu na zaprezentowanie projektu naukowego o charakterze interdyscyplinarnym w najbardziej przystępny i zrozumiały sposób.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 5.03.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/konkurs-popularyzatorski-inter/
SKILLS-MENTORING
Celem programu jest umożliwienie jego 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: 31.03.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp/
SKILLS-IMPULS
Celem programu jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników
prac badawczo-rozwojowych. Program adresowany jest do pracowników naukowych, zamieszkałych w Polsce i zatrudnionych
na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP; doktorantów z polskich jednostek naukowych,
którzy mieszkają w Polsce; absolwentów studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora zamierzających
realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP. W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest odbycie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości,
transferu technologii lub negocjacji, organizowanego w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Termin składania wniosków: 7.04.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-konkurs-impuls/
IDEE DLA POLSKI
Program dla laureatów European Research Council (ERC) Starting Grants, którzy zamierzają realizować projekt badawczy finansowany z grantu ERC w polskim ośrodku naukowym. Czas otrzymywania stypendium FNP i jego wysokość zależą od: specyfiki
projektu badawczego, dotychczasowych osiągnięć naukowych młodego uczonego, a także od okresu, na jaki planuje on pobyt
w polskiej jednostce naukowej.
Nabór w trybie ciągłym.
SKILLS – SZKOLENIA
Podstawowymi celami programu 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. Program skierowany jest do pracowników naukowych zamieszkałych w Polsce, zatrudnionych na umowę o pracę
w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP oraz doktorantów z polskich jednostek naukowych, zamieszkałych
w Polsce.
Oferta szkoleń w projekcie SKILLS:
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-szkolenia/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
STYPENDIA DLA WYBINYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW
Minister przyznaje corocznie, na podstawie zgłoszonych wniosków, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców,
którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe
może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady
wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.
Termin składania wniosków: 31.03.2014.
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/stypendia-naukowe-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-wnioski-wroku-2014-ix-edycja-konkursu.html

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
NAGRODY MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ORAZ NAUKOWO-TECHNICZNE
Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących
kategoriach: badań podstawowych; badań na rzecz rozwoju społeczeństwa; badań na rzecz rozwoju gospodarki. Kandydatów
do nagrody mogą zgłaszać: rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe; organizacje
pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki; Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk; kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym
pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.
Termin składania wniosków: 31.03.2014.
http://www.nauka.gov.pl/newsy-bez-kategorii/nagrody-ministra-nauki.html
NAGRODY MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA ZA OSIĄGNIĘCIA W OPIECE NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ
Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia, które doprowadziły do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych
prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia. Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali
wspomniane wyżej osiągnięcia.
Termin składania wniosków: 31.03.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-o-nagrody-ministra-szkolnictwa-wyzszego-zawybitne-osiagniecia-naukowe-oraz-za-osiagniecia-w-opiece-naukowej-i-dydaktycznej.html

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
SYMFONIA 2
Międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą
jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych
wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-16-12-2013
ETIUDA 2
Konkurs na stypendia doktorskie.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda-16-12-2013
FUGA 3
Konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-16-12-2013
TANGO 1
Wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBiR. Konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej
wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango-16-12-2013
Termin składania wniosków we wszystkich konkursach: 17.03.2014.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
GO_GLOBAL.PL
Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.
Nabór w ramach trzeciego konkursu jest ciągły i odbywać się będzie w trzech turach, których zakończenie przypada na:
24.01, 24.02 i 31.03.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/art,1602,pierwszy-konkurs-w-ramach-go_global-pl.html
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PATENT PLUS
Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską
i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
Termin składania wniosków: 11.02.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iii-konkurs/
BLUE GAS – POLSKI GAZ ŁUPKOWY
Program jest ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych
technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego.
Termin składania wniosków: 26.02.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/
LIDER
Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz
kierowaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce.
Termin składania wniosków: 03.03.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/
INNOWACJE SPOŁECZNE
Program wspiera sektor nauki, otoczenia gospodarczego oraz organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. Program jest skierowany do
jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.
Termin składania wniosków: 7.02.-26.03.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/aktualnosci/art,2462,drugi-konkurs-w-ramach-programuinnowacje-spoleczne.html
MARTEC II
Konkurs koncentruje się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Przyjęto zasadę,
że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II. Zakres konkursu obejmuje m.in. następujące obszary badawcze:
Offshore industry/offshore technology, Offshore structures for renewable energy, Environmental impact.
Termin składania wniosków międzynarodowych: 30.04.2014.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kw. 2014.
http://www.martec-era.net/opencall
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/martec-ii/aktualnosci/art,2464,martec-ii-otwarcie-naboru-wnioskoww-konkursie-miedzynarodowym.html
INICJATYWA CORNET
Inicjatywa CORNET jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań konkretnych branż
przemysłowych. Badania branżowe są przeprowadzane na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności MSP. Ich
inicjatorami są zrzeszenia firm a wykonawcami wyspecjalizowane jednostki naukowe, działające na rzecz konkretnego sektora
przemysłowego.
Termin składania wniosków międzynarodowych: 28.03.2014.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 28.03.2014.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 11.04.2014.
http://www.cornet-era.net/
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,2421,17-konkurs-wramach-inicjatywy-cornet.html
ERA-NET SOLAR
Konkurs dotyczy wykorzystania ogniw fotowoltaicznych oraz systemu koncentratorów energii słonecznej do wytwarzania
energii elektrycznej. Obszar tematyczny konkursu obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego.
Termin składania międzynarodowych wniosków wstępnych: 30.04.2014.
Termin składania międzynarodowych wniosków pełnych: 2.10.2014.
Wnioskodawcy zostaną poproszeni o złożenie wniosków krajowych po ogłoszeniu ostatecznej listy rankingowej projektów
rekomendowanych do finansowania – prawdopodobnie w grudniu 2014 roku.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/solar/aktualnosci/art,2526,otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnychpre-proposals-w-era-net-solar.html
http://www.solar-era.net/joint-calls/
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NARODOWY FUNDUSZ
(NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/

OCHRONY

ŚRODOWISKA

I

GOSPODARKI

WODNEJ

GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Dofinansowanie przeznaczone 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.
Do składania wniosków o dofinansowanie fazy B+R zaproszeni są Wnioskodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę wniosków wstępnych na etapie selekcji zgodnie z informacją wskazaną na stronie internetowej: http://program-gekon.pl/listyrankingowe/, oraz Wnioskodawcy, których wnioski wstępne zostały skierowane do składania wniosków o dofinansowanie
fazy B+R na skutego pozytywnego rozpatrzenia protestów od wyników selekcji, zgodnie z informacją na stronie: http://
program-gekon.pl/listy-rankingowe/.
Termin składania wniosków: 19.03.2014.
http://program-gekon.pl/
Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014
przewodnik_po_programach_priorytetowych_2014.pdf

UWAGA!!
W przeglądzie nie uwzględniono:
kredytów,
programów wdrażanych przez PARP i MG,
programów dla miast, gmin,
programów wojewódzkich,
programów niewspółfinansowanych.
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.
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Wydarzenia
2014.02.10
Berlin, Niemcy
SolarTech Germany 2014
Konferencja i wystawa dotycząca aktualnych wydarzeń w sektorze energii odnawialnej w Niemczech, możliwości finansowania projektów oraz współpracy
z międzynarodowymi i niemieckimi firmami z rynku energii słonecznej. Główne tematy konferencji: aktualnie realizowane projekty z obszaru energetyki
słonecznej w Niemczech, technologie,
możliwości finansowanie projektów
realizowanych przez przemysł energetyki słonecznej.
http://www.managenergy.net/
events/1232
2014.02.11
Online
Seminarium on-line (webinar) na
temat V edycji programu LIDER
Bezpłatne seminarium online (webinar)
na temat V edycji Programu LIDER.
Program skierowany jest dla osób rozpoczynających karierę naukową. Jego
celem jest poszerzenie kompetencji
młodych naukowców w samodzielnym
planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych
posiadających możliwość wdrożenia
w gospodarce.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/
lider/lider -v-edycja/aktualnosci/
art,2502,zapraszamy -na-bezplatneseminarium-online-na-temat-v-edycjiprogramu-lider.html
2014.02.11 - 2014.02.12
Bruksela, Belgia
The Future of Biorefineries in Europe
Podsumowanie realizacji projektów
BRT, EUROBIOREF, Biocore i SUPRABIO, finansowanych z 7. PR, których
celem było przyspieszenie rozwoju zaawansowanych technologii biorafinerii dla
zintegrowanej produkcji szeregu bioproduktów m.in. nośników energii, substancji chemicznych i materiałów.
https://colloque.inra.fr/eubiorefineryproj
ectsfinalconf
2014.02.12
Wrocław
Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC - finansowanie badań pionierskich

Spotkanie dotyczące oferty grantowej
Europejskiej Rada ds. Badań Naukowych– cechy programu, rodzaje grantów ERC, zasady uczestnictwa, kryteria oceny wniosków, dokumentacja
konkursowa, terminy konkursów,
struktura wniosku.
http://rpk.wroclaw.pl/index.html
2014.02.12
Wrocław
Przygotowanie wniosku - granty
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC
Warsztaty przygotowania wniosku
ERC. Warsztaty skierowane do osób
posiadających staż naukowy od 2 do
7 lat po uzyskaniu stopnia doktora,
pracujące nad złożeniem wniosku
ERC, zarejestrowane w Participant
Portal, ewentualnie zamierzające złożyć wniosek ERC, mające publikacje
w najlepszych periodykach, dużą liczbę cytowań, osoby, które odbyły
staże naukowe za granicą, otrzymały
stypendia, realizowały projekty
w partnerstwie międzynarodowy.
http://rpk.wroclaw.pl/index.html
2014.02.13 - 2014.02.14
Berlin, Niemcy
Climate Protection by means of
Energy Efficiency
Warsztaty dotyczące efektywności
i oszczędności energetycznej jako
środków służących ochronie klimatu.
Omówione zostaną różne programy
edukacyjne i narzędzia zachęcające do
oszczędzania energii.
http://www.managenergy.net/events/1
385
2014.02.14
Warszawa
Debata "Wsparcie systemowe
dla inwestycji w energetyce"
Zdaniem inwestorów w obecnych
warunkach rynkowych nie opłaca się
realizować inwestycji energetycznych.
Potrzebne jest wsparcie systemowe.
Podczas debaty omawiane będą zagadnienia jakiego rodzaju powinno
być to wsparcie, na jaki czas i dla
jakich inwestycji.
http://www.proinwestycje.pl/index.ph
p?option=com_content&view=article
&id=437:wsparcie-systemowe-dlai n w e s t y c j i - w -
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2014.02.17
Katowice
IX Konferencja Naukowo Techniczna Ochrona Środowiska
w Energetyce
Celem konferencji jest omówienie aktualnej polityki ekologicznej dla branży
energetycznej, dyskusja nad odbudową
mocy sektora wytwórczego w aspekcie
bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska naturalnego, a także prezentacja najnowszych rozwiązań i technologii z zakresu ochrony środowiska
w energetyce.
http://www.energetyka.e-bmp.pl/oswe2014,6292,art.html
2014.02.18 - 2014.02.19
Bruksela, Belgia
8th Annual European Carbon Capture & Storage Conference
Konferencja dotycząca wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla.
http://www.platts.com/conferencedetail/2
014/pc465/index
2014.02.19
Warszawa
Seminarium IEn
2014.02.19
Poznań
Miliony za pomysły - granty dla naukowców z doświadczeniem od 2 do
12 lat po doktoracie
Podczas spotkania omawiane będą następujące zagadnienia: zasady ubiegania się o
granty ERC, rodzaje grantów (ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced
Grant), dokumentacja konkursowa, kryteria oceny wniosków, jak napisać wniosek
z sukcesem – praca nad wnioskiem, część
administracyjna wniosku, składanie wniosków na Participants Portal.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenianaszeszkolenia.php
2014.02.19
Online
Webinar on Funding possibilities for
US Researchers within the European Research Council (ERC)
Dzień informacyjny dotyczący konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Nauko-

Wydarzenia
wych, ogłoszonych w ramach programu
Horyzont 2020.
https://www4.gotomeeting.com/register
/751454927
2014.02.19 - 2014.02.21
Nałęczów
Konferencja "Zarządzanie Energią i Teleinformatyka - ZET 2014"
Główne obszary tematyczne konferencji: informatyzacja i plany rozwojowe
informatyki w sektorze energetycznym,
narzędzia wspomagające zapotrzebowanie na energię, systemy kontroli przesyłu energii, bezpieczeństwo elektroenergetyczne, rola informatyki w obrocie
mediami energetycznymi, narzędzia
wpierające proces wyboru sprzedawcy
energii, narzędzia wspierające rozliczanie klientów, sieci inteligentne i opomiarowanie w energetyce, smart grid, mikro-sieci i generacja rozproszona, zarządzanie zasobami informatycznymi
w firmie, internetowy wizerunek firmy,
optymalizacja obiegu dokumentów,
systemy informacji przestrzennej, komunikacja na rynku energii.
http://www.kaprint.pl/ZET2014 informacje
2014.02.20
Olsztyn
Horyzont 2020 – wsparcie polskich
innowacyjnych przedsiębiorstw
w nowej perspektywie finansowej
na lata 2014-2020. Jak aplikować
o projekt i zdobyć dofinansowanie
Seminarium skierowane jest do MŚP
z Warmii i Mazur, które poszukują
wsparcia dla swojej innowacyjnej działalności. Podczas seminarium zostaną
przedstawione nowe perspektywy finansowania na lata 2014-2020. Wydarzenie może pomóc przedsiębiorcom
odpowiedzieć na nurtujące pytania
i zaplanować inwestycje na kolejne lata.
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?i
d=szkolenia/tresc_szkolenia&k=116
2014.02.21
Warszawa
Założenia nowego systemu wsparcia źródeł odnawialnych
Warsztat dotyczący założeń nowego
systemu wsparcia źródeł odnawialnych.
http://www.euro-con.pl/blokitematyczne/energetyka/375-zalozenianowego-systemu-wsparcia-zrodelodnawialnych-2

2014.02.24
Poznań
Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020. Jak aplikować o projekt i zdobyć dofinansowanie
Podczas szkolenia omówione zostaną
następujące zagadnienia: nowe programy UE na lata 2014 - 2020 - Horyzont 2020, COSME, finansowe instrumenty dla przedsiębiorstw w ramach
nowych programów, zasady przygotowywania wniosków projektowych,
sposoby skutecznej aplikacji do programów.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkoleni
a-naszeszkolenia.php
2014.02.26
Wels, Austria
World Sustainable Energy Days
Doroczna konferencja dotycząca
"zielonej energii" oraz efektywności
energetycznej.
http://www.wsed.at/en/service/home/
2014.02.26 - 2014.02.27
Brzezie k. Opola
Konferencja pt. "Budowa nowych bloków 2x900 MW w Elektrowni Opole"
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane założenia technicznoekonomiczne inwestycji, organizacja
projektu i harmonogram jego realizacji, podział zakresu dostaw i usług
w ramach Konsorcjum i Alstom oraz
polityka i zasady wyboru wykonawców dla poszczególnych branż.
http://www.igeos.pl/pl/kalendarzimprez/1653-budowa-nowychblokow-2x900-mw-w-elektrowniopole

2014.02.26 - 2014.02.28
Warszawa
Targi Photon Tech Expo
Targi dotyczące technik solarnych
i fotowoltaicznych.
http://www.photontech.pl/strony.stro
na.39.0.html

2014.02.26 - 2014.02.28
Warszawa
Wystawa Czystej Energii CENERG 2014
Wydarzenie poświęcone wyłącznie
ekologicznym źródłom energii, które w
założeniu ma się stać impulsem do rozwoju rynku eko-energii na Mazowszu,
w Polsce i środkowej Europie. CENERG 2014 będzie towarzyszyć XII
Targom ELEKTROTECHNIKA 2014
i XXII Targom ŚWIATŁO 2014.
http://www.elektroinstalacje.pl/strony.st
rona.177.0.html
2014.02.27
Wels, Austria
Let's connect: business & innovation - Biomass and Energy Efficiency in Buildings Brokerage
Event
Spotkanie brokerskie dotyczące efektywności energetycznej i energetycznego wykorzystania biomasy.
http://www.managenergy.net/events/13
92
2014.02.28
Gliwice
Horyzont 2020 – nowy program
ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji
Konferencja poświęcona Programowi
Ramowemu Badań i Innowacji Horyzont 2020. Podczas spotkania prelegentami będą m.in. prof. Maria da Graça
Carvalho - sprawozdawczyni programu
Horyzont 2020 w Parlamencie Europejskim oraz prof. Jerzy Buzek sprawozdawca zakończonego 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.
http://www.polsl.pl/konferencje/Horyzo
nt2020/Strony/witamy.aspx
2014.03.03
Wrocław
Stypendia badawcze dla naukowców - Działania Marie Skłodowskiej Curie, oferta portalu EURAXESS, stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki
Podczas spotkania omówione zostaną
działania Marie Skłodowskiej-Curie ze
szczególnym uwzględnieniem stypendium Individual Fellowships, oferta portalu EURAXESS, stypendia L’oreal
Polska.
http://www.wctt.pl/news/stypendia dzialania-marie-sclodowskiej-curie/
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2014.03.03 - 2014.03.05
Szczyrk
Wielkie projekty inwestycyjne,
przygotowanie i realizacja. Wymagania i warunki udziału polskich
podwykonawców
Spotkanie dotyczące dużych projektów
inwestycyjnych, ich przygotowania
i realizacji oraz wymagań i warunków
udziału polskich podwykonawców.
http://www.euro-con.pl/blokitematyczne/energetyka/381 -wielkieprojekty-inwestycyjne-przygotowanie-irealizacj-wymagania-i-warunki-udzialupolskich-podwykonawcowmiedzynarodowa-konferencja-2
2014.03.04
Wrocław
II seminarium pt. „System wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji. Nowe regulacje na 2014 rok,
obrót”
Spotkanie dotyczące systemu wsparcia
dla wysokosprawnej kogeneracji i nowych regulacji w tym zakresie.
http://event.westernenergyconsulting.co
m/wyskog/index.html
2014.03.04 - 2014.03.06
Wrocław
Międzynarodowe Targi Innowacji
Energetycznych InEnerg 2013
Międzynarodowe Targi dotyczące innowacji w energetyce konwencjonalnej
i odnawialną oraz związanych z budownictwem energooszczędnym.
http://www.inenerg.com/
2014.03.04 - 2014.03.06
Warszawa
Audytor energetyczny - audyty
termomodernizacyjne
Celem kursu jest zdobycie wiedzy
i umiejętności wykonywania audytów
termomodernizacyjnych i remontowych
zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów stosownie do
rozporządzenia w tym zakresie.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml?item=
o
f
e
r
ta&item1=oferta_szkolenia&item2=term
iny
2014.03.05
Warszawa
KOGENERACJA – nowe regulacje
i zasady wsparcia
V edycja specjalistycznych warsztatów
poświęconych tematowi kogeneracji
organizowanych wraz z dr Zdzisławem

Murasem. Spotkanie pozwoli na zapoznanie się z nowymi regulacjami, które przywrócą na najbliższe lata system wsparcia dla wysokosprawnej
kogeneracji.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/kogeneracja-2014/zdzislawmuras/
2014.03.05 - 2014.03.07
Sofia, Bułgaria
South-East European Exhibition
on Energy Efficiency and Renewable Energy
Tematyka Forum obejmuje rozwiązania energooszczędne, systemy magazynowania energii, technologie produkcji bio-energii, energii z odpadów,
energii wodnej, słonecznej, geotermalnej i wiatrowej oraz innowacje
w pojazdach elektrycznych.
http://via-expo.com/en/pages/ee-reexhibition
2014.03.10 - 2014.03.11
Bruksela, Belgia
Europejska Konwencja Innowacji
2014
Konwencja będzie poświęcona „Unii
Innowacji” - inicjatywie przewodniej
Strategii Europa 2020. Wezmą w niej
udział ministrowie, europosłowie,
przedstawicieli biznesu oraz nauki.
Głównym celem tegorocznej konwencji będzie budowa ekosystemu
badań i innowacji w Europie na rzecz
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
http://ec.europa.eu/research/innovati
o
n
union/ic2014/index_en.cfm?pg=home
2014.03.10 - 2014.03.13
Barcelona, Hiszpania
Newsroom Upcoming Events
Past Events Recent News News
Archive SET-Plan Calendar SETPlan Conference 2013 EWEA
2014
Coroczna konferencja dotycząca
energetyki wiatrowej w Europie.
http://www.ewea.org/annual2014/abo
ut/
2014.03.11 - 2014.03.13
Warszawa
Praktyczne aspekty efektywności energetycznej zgodnie ze
standardem ISO 50001
Celem szkolenia jest zdobycie lub
poszerzenie wiedzy na temat Systemu
Zarządzania Energią wg ISO 50001

oraz metodologii wykonania audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym
i korzyści ekonomicznych z tym związanych.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml?item=s
zkolenia&item1=_20140311_20140313_
a
2014.03.12 - 2014.03.13
Sopot
V Konferencja "Atex- Energo - Bezpieczeństwo i technologie w Energetyce"
W programie znajduje się bezpieczeństwo przeciwwybuchowe oraz ważne dla
energetyki, nowe tematy: Dyrektywa
SEVESO III, przyszłość gospodarki olejowej, ubezpieczenia obiektów energetyki
i systematyka zarządzania bezpieczeństwem.
http://www.atexenergo.pl/
2014.03.12 - 2014.03.14
Sewilla, Hiszpania
European Hydrogen Energy Conference - EHEC 2014
Europejska konferencja w zakresie wodoru i ogniw paliwowych – najnowszych
badań, produktów i projektów.
http://www.ehec.info/
2014.03.13 - 2014.03.14
Czeladź
XI Konferencja Naukowo Techniczna Odbiorcy na Rynku
Energii
Tematyka konferencji: usługi systemowe
świadczone przez odbiorców przemysłowych, sposoby na efektywność, aktywne
zarządzanie energią, czyli poszukiwanie
oszczędności, a także inwestycje we własne źródła i prosumenctwo.
http://www.energetyka.ebmp.pl/zapowiedz-konferencja-odbiorcyna-rynku-energii,6324,art.html
2014.03.18
Kielce
Praktyczne aspekty inwestycji
w zieloną energię – konferencja
Główna tematyka spotkania: praktyczne
aspekty realizacji inwestycji w OZE; dobre praktyki w projektowaniu inwestycji
związanych z budową małych elektrowni
wodnych, elektrowni wiatrowych, farm
fotowoltaicznych, biogazowni; zastosowanie systemów informacji przestrzennej
dla branży OZE, kluczowe etapy przygotowania inwestycji do realizacji na przykładzie konkretnych projektów, sposoby
zwiększenia przychodów z produkcji
zielonej energii; najnowsze technologie

Wydarzenia
wykorzystywane w energetyce odnawialnej; perspektywy rozwoju
energetyki odnawialnej w Polsce
oraz aktualny przebieg prac nad
aktami prawnymi wpływającymi na
dalszy rozwój OZE w Polsce.
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/konferencjapraktyczne-aspekty-inwestycji-wzielona-energie
2014.03.18 - 2014.03.20
Warszawa
Konferencji "Rynek gazu w Polsce"
Tematyka spotkania to najistotniejsze informacje oraz analizy rozwoju
rynku i najbardziej efektywne możliwości udziału w nim. Podczas spotkania przedstawiona zostanie aktualna sytuacją na rynku, jego perspektywy, konkretne informacje o zmianach, a także o alternatywach dla
gazu ziemnego (LNG) i nowych
uwarunkowaniach giełdy gazu.
http://movida.com.pl/strona glowna/item/1061-rynek-gazu-wpolsce.html
2014.03.18 - 2014.03.20
Kielce
XVII Międzynarodowe Targi
Energetyki i Elektrotechniki
ENEX
Wystawcy, którzy przyjeżdżają na
ENEX do Targów Kielce mają możliwość prezentacji maszyn oraz urządzeń
energetycznych
i elektroenergetycznych, najnowszych technologii systemowych,
armatury sieciowej, kolektorów
słonecznych, pieców opalanych
drewnem, promienników ciepła,
kotłowni opalanych biomasą oraz
pojazdów na biopaliwo.
http://www.targikielce.pl/?k=enex&s
=index
2014.03.19
Warszawa
Seminarium IEn
2014.03.19
Kielce
Szkolenie "Praktyczne aspekty
inwestycji w fotowoltaikę"
Główna tematyka spotkania: perspektywy rozwoju energetyki słonecznej w Polsce, proces realizacji
inwestycji - od wyboru lokalizacji

pod inwestycję po pozwolenie na
budowę, bariery prawnoadministracyjne w procesie inwestycyjnym systemów fotowoltaicznych,
wybór technologii, systemy PV –
symulacje ich pracy, monitoring elektrowni fotowoltaicznych, finansowanie instalacji PV i programy wsparcia
inwestycji.
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/szkolenie praktyczne-aspekty-inwestycji-wfotowoltaike
2014.03.20
Warszawa
Kogeneracja oraz trigeneracja
Spotkanie poświęcone kogeneracji
oraz trigeneracji – systemom, które
zostały wdrożone w wielu przedsięwzięciach. Procesy te, pozwalają na
wytwarzanie energii elektrycznej
i użytkowej energii cieplnej.
http://movida.com.pl/strona glowna/item/1062-kogeneracja-itrigeneracja.html
2014.03.20 - 2014.03.21
Warszawa
„Energooszczędne biuro”: Zarządzanie energią w biurze
Celem szkolenia jest wskazanie możliwości zwiększenia efektywności
energetycznej w biurze przez wypracowanie modelu zarządzania energią.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml?ite
m=szkolenia&item1=_20140320_201
40321_a
2014.03.25 - 2014.03.26
Bruksela, Belgia
3rd Annual InnoGrid2020+
Konferencja dotycząca badań i rozwoju sieci energetycznych.
http://www.gridplus.eu/node/181
2014.03.25 - 2014.03.27
Poznań
Paliwa z odpadów
Konferencja wpisuje się w debatę
dotyczącą pozyskiwania energii
z odpadów i winna stać się impulsem
do poszukiwania racjonalnych rozwiązań służących budowie efektywnego
ekonomicznie i ekologicznie systemu
zagospodarowania odpadów komunalnych.
http://www.abrys.pl/szkolenia -ikonferencje/wyszukiwarkakonferencji/pojedyncza-
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2014.03.25 - 2014.03.27
Dusseldorf, Niemcy
Energy Storage 2014
Konferencja dotycząca inteligentnych
sieci energetycznych oraz efektywnej
infrastruktury i technologii magazynowania energii. Podczas konferencji
przedstawione będą nowoczesne aplikacje i innowacyjne rozwiązanie w tych
obszarach.
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2014.03.26 - 2014.03.27
Gdańsk
II 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.osegdansk.pl/
2014.03.27 - 2014.03.28
Łódź
Forum Biomasy PowerMeetings.eu. Produkcja, kontraktowanie, logistyka
Forum Biomasy PowerMeetings.eu
będzie szansą do nawiązania kontaktów
z producentami, dostawcami i firmami
logistycznymi zarówno z Polski jak
i z zagranicy, umożliwiając dostawcom
biomasy jak również dostawcom rozwiązań technologicznych zapoznanie się
z oczekiwaniami jej odbiorców i użytkowników przemysłowych.
http://www.powermeetings.pl/37 home/news/3-forum-biomasypowermeetings-eu-produkcjakontraktowanie-logistyka

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.

Centrum Integracji
Badań Energetycznych
CENERG

Instytut Energetyki
ul. Augustówka 36,
VI piętro
02-981 Warszawa
Tel.: (48 22) 3451-451
Faks: (48 22) 642-83-76
E-mail: cenerg@ien.com.pl

CENERG

Zespół CENERG:
dr inż. Andrzej Sławiński, kierownik,
mgr Marta Fiedler, mgr Maria Kaska,
inż. Katarzyna Łabinowicz,
dr inż. Aneta Świercz,
dr inż. Zygmunt Parczewski

Głównym celem działania CENERG jest koordynacja i integracja badań
energetycznych w Instytucie Energetyki, w Polsce i w Europie Środkowej
oraz wsparcie rozwoju nowych technologii energetycznych.
CENERG prowadzi działania wspierające rozwój w IEn badań
nad nowymi technologiami energetycznymi odpowiadającymi polskim
i europejskim strategiom w tej dziedzinie, rozpoznaje nowe kierunki badań oraz możliwości aplikacji w polskich i europejskich programach finansowania prac badawczych i rozwojowych. CENERG uczestniczy w działaniach promujących badania prowadzone w IEn, wspiera współpracę IEn
z ośrodkami badawczymi w Polsce i w Europie, uczestniczy w tworzeniu
platformy wymiany informacji naukowej w IEn i organizuje cykliczne seminaria naukowe, warsztaty i konferencje służące wymianie informacji na
temat działań badawczych prowadzonych w IEn i w Polsce.
CENERG oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego
w konkursach na krajowe i międzynarodowe projekty badawczowdrożeniowe i wspomagające we wszystkich obszarach tematycznych.
Oferta obejmuje:

pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymaganiami konkursu,

pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projektowego,

napisanie pełnego wniosku projektowego,

pomoc w zarządzaniu projektem w przypadku otrzymania dofinansowania.
CENERG organizuje szkolenia, warsztaty i seminaria dotyczące przygotowania, realizacji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczo-wdrożeniowymi, a także konkretnych zagadnień w zakresie
nowych technologii energetycznych.
CENERG oferuje możliwość umieszczania otrzymanych od użytkowników informacji na stronie internetowej:
http://www.cenerg.com.pl/.
CENERG oferuje także przygotowanie założeń do planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin.

www.cenerg.com.pl
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