Newsletter
CENERG

Centrum Integracji
Badań
Energetycznych
CENERG

Rok 2014
Numer 25
10-05-2014

W TYM NUMERZE:

Raport Roczny Instytutu Energetyki za rok 2013
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Przegląd
konkursów
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Wydarzenia

Ukazał się raport roczny
z działalności Instytutu Energetyki w roku 2013. Bogato
ilustrowany raport zawiera
najważniejsze
informacje
o strukturze i jednostkach
badawczych Instytutu (ich
zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2013.
W Raporcie zamieszczono
wykaz realizowanych w roku
2013 prac statutowych, projektów międzynarodowych
i krajowych, najważniejszych

17

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 2013.
Raport dostępny jest w wersji
książkowej oraz elektronicznej.
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/raportroczny-instytutu-energetykiza-rok-2013-1044

Zaproszenie do udziału w sympozjum na temat
ogniw paliwowych SOFC

Ważne tematy:
 Szerszenie - eksperci
w wykorzystywaniu promieniowania słonecznego
 Nowa metoda wykorzystania biogazu
 Krajowa inteligentna
specjalizacja przyjęta
przez Radę Ministrów
 Wzrost efektywności
przemysłu wytwórczego
 Elektryzujące oblicze
ziemniaków

Serdecznie zapraszamy do
udziału w organizowanym
przez Instytut Energetyki
(Warszawa) i TU Delft (Delft,
Holandia) sympozjum pod
tytułem: "3rd International
Symposium on Solid Oxide Fuel
Cells for Next Generation Power
Plants: Gasifier - SOFC systems".
Sympozjum odbędzie się
w poniedziałek 2 czerwca
2014 w hotelu Radisson Blu
w Warszawie i wezmą w nim
udział
wybitni
specjaliści
w obszarze ogniw paliwowych
SOFC z całego świata, m. in.
z Kanady, Japonii, Wielkiej
Brytanii, Włoch, Niemiec,
Holandii oraz z Polski.
Jest to trzecie z kolei sympozjum na temat SOFC organizowane kolejno w różnych
krajach świata. W tym roku
jest ono realizowane w Polsce
w ramach projektu SENERES finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego

UE i wspierane jest przez IEA
– Advanced Fuel Cells Programme.
Celem sympozjum jest spotkanie
ekspertów
(reprezentujących
zarówno
środowisko naukowe jak
przemysł) w zakresie materiałów, technologii i systemów
SOFC
(ze
szczególnym
uwzględnieniem technologii
zgazowania) oraz dyskusja na
temat najnowszych osiągnięć
w tej dziedzinie na świecie.
Spotkanie poprowadzą dr P.V.
Aravind (TU Delft) i dr inż.
Tomasz Golec (IEn).
Dyskusji będzie towarzyszyła
sesja plakatowa. Bliższe szczegóły na jej temat można znaleźć tutaj. Osoby prezentujące
plataty zachęcamy do przygotowania tekstów do dwóch
międzynarodowych czasopism
naukowych: Frontiers in Energy
Research
(http://www.frontiersin.org/en

ergy_research) i International
Journal of Renewable Energy
Development
(http://ejournal.undip.ac.id/ind
ex.php/ijred/index#.U0vWfNL
9V8E).
Program sympozjum
Aby wziąć udział w sympozjum należy wypełnić formularz uczestnictwa dostępny na
stronie:
http://cenerg.ien.com.pl/wydar
zenia/events/id-3rdinternational-symposium-onsolid-oxide-fuel-cells-for-nextgeneration-power-plantsgasifier-sofc-systems
Liczba uczestników ograniczona (90 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji
TOTeM 41 “Optimisation of OXY/COAL/FGR systems”
Serdecznie zapraszamy do udziału
w Międzynarodowej Konferencji
TOTeM 41 “Optimisation of OXY/
COAL/FGR systems” organizowanej
wspólnie przez International FLame
Research Foundation (IFRF) oraz
Instytut Energetyki. Spotkanie odbędzie się w dniach 10-11 czerwca
w Warszawie w Hotelu Radisson
Blue Centrum, ul. Grzybowska 24.
Totem 41 to już druga konferencja
organizowana w ramach projektu
7. Programu Ramowego - RELCOM.
Reliable and Efficient Combustion of
Oxygen/Coal/Recycled Flue Gas Mixtures poświęcona najnowszym technologiom
wykorzystywanym
w złożonych systemach spalania
węgla w mieszaninie recylkulowanych spalin (RFG) i tlenu. Spotkanie
stanowi wyjątkową okazję dla
wszystkich zainteresowanych technologiami spalania w atmosferach

modyfikowanych, w kotłach pyłowych i fluidalnych, do zapoznania się
z najnowszymi informacjami naukowymi i technicznymi, wynikami prowadzonych badań oraz nawiązania
kontaktów naukowych i biznesowych. Tradycyjnie zorganizowany
zostanie panel dyskusyjny ekspertów
z przedsiębiorstw energetycznych,
uniwersytetów oraz jednostek R&D,
na którym zostaną poruszone bieżące
problemy technologii CCS, potrzeby
badawcze i kierunki rozwoju. Dodatkowym atutem spotkania będzie
uczestnictwo przedstawicieli projektu
Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, zadanie 2 pt. „Opracowanie
technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach programu Zaawansowane Technologie dla wytwarzania energii.

Główne tematy konferencji:
• Optymalizacja parametrów RFG
• Optymalizacja paliwa w odniesieniu do spalania tlenowego
• Optymalizacja RFG w odniesieniu
do przekazywania ciepła oraz profilu temperatury w kotłach opalanych pyłem węglowym
• Retrofit kotłów pyłowych - symulacje numeryczne
• Rozwój technologii spalania tlenowego w złożu fluidalnym
• Reguły skalowania palników
• Społeczna i polityczna akceptacja
technologii CCS
Podczas konferencji odbędzie się
sesja plakatowa. Streszczenia plakatów można przesyłać na adres info@ifrf.net do 1.06.2014.
Szczegółowe informacje o spotkaniu można znaleźć na stronie
h t t p :/ / w w w .c a le n d a r .if r f .n e t /
event.html?id=448

Szerszenie - eksperci w wykorzystywaniu promieniowania
słonecznego
Zgodnie z obserwacjami zespołu
badawczego z Uniwersytetu w Tel
Awiwie najbardziej efektywnym
stworzeniem w wykorzystywaniu
promieniowania słonecznego jest
szerszeń wschodni.
W swych badaniach naukowcy zaobserwowali, że biologiczna zdolność szerszeni do wychwytywania
promieniowania słonecznego jest
wprost proporcjonalna do natężenia
promieniowania, szczególnie UVB.
Inne badanie wykazało zaś, że egzoszkielet - zewnętrzna powłoka
ciała szerszeni, działa jak zbiór maleńkich ogniw słonecznych. Brązowe
i żółte pasy znajdujące się na odwłoku owada pokryte są szeregiem
rowków, belek i otworków, które
uczestniczą w absorbcji promieniowania słonecznego i przekształcaniu
go do energii elektrycznej. Promienie docierające do odwłoka są rozdzielane i odbijane w strukturach

zlokalizowanych w obrębie brązowych pasów i jednocześnie, dzięki
budowie egzoszkieletu– zatrzymywane w jego strukturach. Konwersja
promieniowania
zachodzi
w strukturach zlokalizowanych w
obrębie żółtych pasów, z wykorzystaniem znajdującego się w otworkach pigmentu ksantopteryny. Jednocześnie szerszenie mają systemy
działające jak najwyższej jakości
i efektywności pompy ciepła. Systemy te potrafią utrzymać odpowiednią temperaturę ciała owada nawet
podczas bardzo gorących dni.

Naukowcom nie udało się jeszcze dokładnie odtworzyć budowy ciała tego
owada, a tym bardziej procesu, podczas
którego dochodzi do produkcji energii.
Mają jednak nadzieję, że szybko opracują odwzorowany prototyp urządzenia do pozyskiwania energii słonecznej
i przekształcania jej w energię eteryczną.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/szerszenie-eksperci-wwykorzystywaniu-promieniowaniaslonecznego

Źródło fotografii: Wikimedia Commons
Autor: Bob Peterson
Licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Str. 2

N E W S L E T T E R C E NE R G

Str. 3

ROK 2014

Baterie aluminiowo – powietrzne
Kluczowym dla upowszechnienia
samochodów o napędzie elektrycznym jest rozwój skutecznych akumulatorów, które zapewniłyby
wystarczający zasięg pojazdów.
Obecnie najczęściej używanym
typem akumulatora w tego typu
pojazdach są akumulatory litowo –
jonowe. Ich żywotność i zasięg są
jednak nadal niewystarczające.
Dzięki niewielkiej izraelskiej firmie
Phinergy w ostatnim czasie na popularności zyskują baterie metalowo – powietrzne. Do tej pory
baterie te, głównie cynkowo –
powietrzne, były wykorzystywane
przede wszystkim do celów militar-

nych. Próby wykorzystania ich
w pojazdach hybrydowych zakończyły się umiarkowanym sukcesem.
Rozwiązaniem
zaproponowanym
przez firmę Phinergy są baterie aluminiowo – powietrzne. Anoda takich
baterii zbudowana jest z płyty aluminiowej, katoda to natomiast porowata struktura, która może absorbować
tlen znajdujący się w powietrzu i
prowadzić do jego redukcji, tworząc
elektrolit. Dzięki takiej budowie baterie te cechują się niską wagą –
ważną
w
rozwiązaniach
stosowanych
w transporcie.

Podczas próbnego zastosowaniu baterii opracowanych przez firmę Phinergy
w
samochodzie
Citroen
C1
z napędem elektrycznym, zasięg pojazdu wzrósł o ponad 300 km w porównaniu z zasięgiem na bateriach listowo –
jonowych. Wynik ten jest konsekwencją zastosowania aluminium, które charakteryzuje się wysoką gęstością energetyczną. Wykorzystanie aluminium
generuje jednak również dodatkowe
koszty, zwłaszcza że anoda, zużywająca
się w procesie elektrochemicznym musi
być co jakiś czas wymieniana.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/baterie-aluminowo-powietrzne1037

Nowa metoda wykorzystania biogazu
Unia Europejska uznawana jest za
CCS. Ponadto spadek cen węgla
lidera w rozwoju odnawialnych
spowodowany eksploatacją złóż gazu
źródeł energii na świecie. Do tej
łupkowego w USA, spowodował
pory rozwój ten podyktowany był
wzrost jego importu i zużycia w Eugłównie troską o zapobieganie
ropie.
zmianom klimaZastanawiające
tycznym, związajest również
nym z emisją
pozostawienie
CO2.
Ostatnio
„Opracowane w Berkley rozwiązanie biogazu poza
jednak w Europie
głównym treno nazwie FuelCell Energy stanowi
coraz
częściej
dem rozwoju
formę baterii, w której komórki
mówi się także
źródeł odnao
konieczności
wialnych
bakteryjne generują energię 24/7,
wzrostu bezpiew
Europie.
która jednocześnie wykazuje bardzo Biopaliwa są
czeństwa energetycznego, które
niską emisję i jest bardziej wydajna jednym z niejest
zagrożone
wielu stosowaniż inne źródła energii. ”
m.in. poprzez zbyt
nych obecnie
duże uzależnienie
źródeł energii
od importu gazu
odnawialnej,
ziemnego z Rosji. Również w tym
które może być wykorzystywane
kontekście coraz częściej zaczyna
w energetyce podstawowej, natosię myśleć o odnawialnych źrómiast udoskonalenia przeprowadzone
dłach energii. Obecnie prym we
ostatnio w Barkerley Lab w USA wywdrażaniu niskoemisyjnych techkazały, że biogaz jest najbardziej przynologii przejęła Ameryka Północszłościowym z biopaliw.
na, z paradoksalnie znacznie mniej
Właściwości biogazu są nieco inne niż
rygorystyczną polityką klimatyczną
gazu ziemnego. Ze względu na niższą
niż polityka wiodącej do tej pory
zawartość metanu charakteryzuje go
w rozwoju niskoemisyjnych techniższa wartość opałowa (na poziomie
nologii Unii Europejskiej. Pomimo
17-27 MJ/Nm3). Ważne jest jednak,
tej polityki w Europie do tej pory
że jest to odnawialne źródło energii
nie powstała żadna wielkoskalowa
powstające w procesie fermentacji
instalacja CCS, podczas gdy zazwiązków pochodzenia organicznego,
równo USA jak i Kanada kończą
m.in. w procesie fermentacji roślin,
budowę dwóch dużych projektów
jako produkt uboczny przemysłu

rolno-spożywczego, ze ścisków, odpadów
komunalnych, z odchodów zwierzęcych lub z surowców rolniczych.
W związku z tym wśród potencjalnych
korzyści ze stosowania biogazu znajdują
się utylizacja ścieków i odpadów żywnościowych, produkcja metanu wykorzystywanego następnie do produkcji energii
oraz organicznych nawozów, a także
możliwość wytwarzania i zastosowania
w małych gospodarstwach.
Opracowane w Berkley rozwiązanie
o nazwie FuelCell Energy stanowi formę
baterii, w której komórki bakteryjne generują energię 24/7, która jednocześnie
wykazuje bardzo niską emisję i jest bardziej wydajna niż inne źródła energii. Wyróżnia się tym, że może być bezproblemowo odłączona od sieci i funkcjonować
samodzielnie, a następnie podłączone
ponownie. FuelCells powstały po dziesięciu
latach badań, dostarczają obecnie biogaz
do dużych budynków, takich jak hotele,
uniwersytety i więzienia. Planowane jest
wykorzystanie nowej technologii w celu
dostarczenia biogazu ze ścieków do zasilania laboratoriów Microsoft w Wyoming.
Departament Obrony USA też już zainteresowany tą czystą formą energii, która
powinna zapewnić bezpieczeństwo energetyczne.
Cały artkuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nowa-metoda-wykorzystania biogazu-1040

Wzrost efektywności przemysłu wytwórczego
sprostać wymaganiom środowiskoPrzemysł wytwórczy stanowi zdecydowym postanowili poszukać naukowcy
wanie największy segment gospodarki,
MIT.
przyczyniający się do rozwoju wszystOkazało się, że postępy w racjonalizakich aspektów życia. Odpowiada też za
cji zużycia enerznaczące zużycie energii.
gii w energoZwiększająca się stale
chłonnych gałęliczba ludności na świecie
„Aby osiągnąć planowane cele
ziach przemysłu
powoduje wzrost proklimatyczne przy przyjętych
są już spore,
dukcji, a co za tym idzie a procesy wyi energii zużywanej przez
założeniach wzrostu produkcji,
twarzania mateprzemysł
wytwórczy.
poprawa efektywności energetycznej
riałów takich jak
Poważnym wyzwaniem
przemysłu wytwórczego musiałby
stal,
cement,
w dalszym rozwoju tej
wynieść 75%.”
papier czy alubranży są ambitne cele
minium stają się
klimatyczne, zgodnie z
coraz bardziej
którymi emisja CO2
uproszczone, co czyni je coraz mniej
związana z procesem produkcji będzie
energochłonnymi. Analizując przebieg
musiała być zmniejszona o 50% do
wartości energochłonności przemysłu
2050 roku. Szacunki ekonomistów
wytwórczego, można zauważyć, że
mówią natomiast, że do tego czasu
zaczynają one osiągać fazę plateau, co
zapotrzebowanie na materiały wzrooznacza, że dalsze możliwości ograniśnie
prawdopodobnie
dwukrotczenia energochłonności będą coraz
nie. Odpowiedzi na pytanie czy możlimniejsze. Mimo tego naukowcy z
we jest takie zmniejszenie energoMIT: Safila Sahni i Tima Gutowski
chłonności przemysłu, aby był w stanie

zbadali jak - przy zakładanym wzroście produkcji - musiałaby się poprawić jej efektywność, aby możliwe
było osiągnięcie celów klimatycznych.
Naukowcy określili 5 najbardziej
energochłonnych materiałów zużywanych
w procesie produkcji i nakreślili scenariusze zakładające różne poziomy
redukcji zużycia energii. Okazało się,
że nawet realizując najbardziej rygorystyczne, ale wykonalne założenia
wzrost efektywności nie przekroczyłby 50%. Aby osiągnąć planowane cele
klimatycznych przy przyjętych założeniach wzrostu produkcji, poprawa
efektywności energetycznej przemysłu wytwórczego musiałby wynieść
75%. Wniosek jaki się nasuwa z tych
rozważań jest taki, że globalne cele
w zakresie ograniczania zmian klimatycznych wydają się być poza granicami postępu technologicznego w przemyśle.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/wzrost-efektywnosci-przemyslu

Elektryzujące oblicze ziemniaków
Na świecie istnieją jeszcze miejsca,
w których podstawowa infrastruktura energetyczna jest niewystarczająca. W celu pokonania wiążących się
z jej niedoborem problemów, badacze z Uniwersytetu Hebrajskiego
pracują nad wytwarzaniem energii
z najbardziej ekologicznych i prostych baterii, w których wykorzystują procesy elektrolityczne zachodzące w żywych organizmach. Obecnie
badania prowadzane są na modelu
ziemniaka ze względu na jego dostępność.
Za zdolność ziemniaków do łatwego
i taniego wytwarzania energii elektrycznej
odpowiada
ukryty w nich
klucz elektrolityczny. Proces

elektrolizy jest stosowany w prostych
i skutecznych bateriach. W wyniku
polaczenia fragmentów ziemniaka
elektrodami cynkową i miedziową
powstaje akumulator. Dodatkowo
wykazano, że moc elektryczna ugotowanych ziemniaków jest 10 razy
większa niż surowych. Wynika to ze
zmniejszenia podczas gotowania oporu klucza elektrolitycznego i wiążącym się z tym wzrostem mocy, wydajności i długości pracy baterii.
Okazuje się też, że ziemniaczane
baterie są również ekonomicznie
opłacalne. Kosz takiej baterii jest
około 5-50
niższy
niż
znanych
obecnie bate-

rii D, 1,5V.
Nowe baterie wykorzystano już do
zasilania diody LED. Mogą one służyć
również do zapewnienia oświetlenia,
zasilania urządzeń telekomunikacjach
i urządzeń do transferu danych. Te
ekologiczne i przyjazne dla środowiska generatory mogą okazać się przydatne szczególnie w obszarach pozbawionych dostępu do właściwej
infrastruktury elektrycznej. Wykorzystanie zmienników może stanowić
ekonomiczną odpowiedź na rosnące
potrzeby elektroenergetyczne w na
przykład w krajach rozwijających się.
Procesy elektrolityczne zachodzące
w żywych organizmach mogą być też
wykorzystywane do wytwarzania
energii w implantowanych elektronicznych urządzeniach medycznych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/elektryzujace-obliczeziemniakow-1046

Ogniwo galwaniczne
Źródło: Wkimiedia Commons
Autor: Hazmat2
Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa 2.0.
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Brakujące ogniwo (słoneczne): Polka udoskonaliła produkcję
perowskitów
Perowskity mają dużą szansę, by
zastąpić krzem w ogniwach słonecznych. Dzięki nim elastyczne i cienkie
ogniwa można będzie nanosić na
ubrania czy plastik - uważa Olga
Malinkiewicz, która opracowała prosty i tani sposób produkcji tego niezwykłego materiału.
Perowskity to grupa nieorganicznych
związków chemicznych, które znane
są już od XIX w. (swoją osobliwą
nazwę zawdzięczając rosyjskiemu
mineralogowi Lwu Perowskiemu).
Jednak dopiero kilka lat temu odkryto, że stanowią one wymarzony materiał do produkcji ogniw słonecznych.
Perowskity występują w przyrodzie np. w skałach, ale można je wytworzyć również w laboratorium. "Nie
potrzeba do tego skomplikowanych
urządzeń czy drogich materiałów.
Gdybym się uparła, mogłabym je
wytwarzać nawet w domu, w kuchni"
- mówi w rozmowie z PAP Olga
Malinkiewicz, doktorantka z Uniwersytetu w Walencji, która opracowała
prosty sposób produkcji tych związków.

Na razie w ogniwach słonecznych
fotowoltaicznych stosowany jest
przede wszystkim krzem, który nie
jest materiałem bez wad. Przy produkcji krzemowych ogniw fotowoltaicznych potrzebne są wysokie temperatury - ok. 1000 st. C, a ogniw krzemowych nie można bezpośrednio
nanosić na materiały elastyczne takie jak tekstylia czy plastik.
Perowskity - podobnie jak krzem pochłaniają światło widzialne (o długości 300-800 nm) w taki sposób, że
można z nich odzyskiwać energię
elektryczną. Do tego świetnie rozpuszczają się w rozpuszczalnikach,
dzięki czemu można je będzie nanieść
sprayem na dowolne powierzchnie.
Poza tym do ich wytwarzania nie są
potrzebne wysokie temperatury.
Substancję można więc będzie nanosić na dowolny materiał - odzież,
plastik czy nawet papier. Ponadto
warstwa tego materiału może być
nawet 10 razy cieńsza niż warstwa
krzemu (np. 200-300 nm).
Olga Malinkiewicz uważa, że możliwości wykorzystania ogniw słonecz-

nych z perowskitami są niemal nieograniczone - w przyszłości można by
było np. pokrywać nimi powierzchnie
domów, ubrań czy urządzeń elektronicznych, które ładowałyby się dzięki
energii słonecznej. Z perowskitów
można tworzyć nawet półprzezroczyste warstwy. "Wyobraźmy sobie, że
energię elektryczną będzie mogła
produkować np. naklejka przyklejona
na szybę" - podaje przykład Malinkiewicz.
Perowskity są też w porównaniu
z krzemem całkiem wydajnym źródłem energii. W ciągu ostatnich kilku
lat - mimo że prace nad tym materiałem dopiero się zaczynają - udało się
kilkakrotnie poprawić wydajność
perowskitów tak, że jest już ona
większa niż tzw. krzemu amorficznego, stosowanego w tańszych ogniwach krzemowych.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/brakujace-ogniwo-slonecznep o lk a - u d os k on a l i l a - p r o d u k c j e perowskitow
Źródło: PAP

Łódzkie i Małopolskie racjonalizują zużycie energii
Stworzenie Łódzkiego Centrum Efektywności Energetycznej planuje Politechnika Łódzka. Ma ono służyć przedsiębiorcom i naukowcom, którzy będą
opracowywać i wdrażać rozwiązania
materiałowe i technologiczne na potrzeby budownictwa energooszczędnego
i tzw. zero-emisyjnego.
Politechniki Łódzka i Krakowska wraz
w władzami województw łódzkiego
i małopolskiego, a także przedstawicielami biznesu krajowego, austriackiego
i niemieckiego planują budowę strategicznego partnerstwa w obszarze nauki,
badań i rozwoju. Ma ono służyć m.in.
poprawie efektywności energetycznej
w perspektywie do roku 2020.
"Mamy nadzieję, że już wkrótce powołane zostanie Łódzkie Centrum Efektywności Energetycznej przy Politechnice
Łódzkiej służące przedsiębiorcom i naukowcom z województwa łódzkiego –
mówi prof. Ireneusz Zbiciński, dziekan
wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (IPOŚ). - Chcemy skorzystać z doświadczeń Krakowa, gdzie
działa już Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy Poli-

technice Krakowskiej".
Wydział IPOŚ podejmuje kolejne
przedsięwzięcie dotyczące efektywności energetycznej w obszarach mechaniki, elektrotechniki, budownictwa i inżynierii środowiska. Władze i pracownicy
wydziału korzystają z doświadczeń
uzyskanych w czasie realizacji projektu
polsko–niemieckiej współpracy, zmierzającego do opracowania nowatorskiej
technologii fasad dla potrzeb budynków
o zerowej emisji energii. Projekt ten
prowadzony jest w partnerstwie z pol-

Schemat domu pasywnego
Źródło: Wkimiedia Commons
Autor: Michka B, Passivhaus Institut
Licencja: Creative Commons Attribution-Share
Alike 3.0 Unported.

skim przedsiębiorstwem Sto-ispo oraz
niemiecką firmą Envidatec GmbH,
a partnerem naukowym jest Hamburg
University of Applied Sciences.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/lodzkie-i-malopolskie-racjonalizujazuzycie-energii
Źródło: PAP

Elektrownia słoneczna w Pakistanie
Władze Pakistanu, mimo problemów
polityczno – gospodarczych z jakimi
obecnie boryka się państwo, zaczęły
rozwijać energetykę odnawialną. Kraj
nie tylko angażuje się w duże projekty,
związane z energetyką niekonwencjonalną, ale prowadzi również działalność mającą na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w kwestiach

energetyki i zrównoważonego rozwoju.
Ważnym projektem jest inwestycja
w największej prowincji Pakistanu –
Beludżystanie. Jej władze podpisały
porozumienie z koreańską firmą CK
Solar Korea w sprawie budowy 300
megawatowej
farmy
słonecznej
w pobliżu jednego z największych

miast prowincji - Quetta. Szacuje się, że
cała inwestycja wyniesie około 900 milionów USD. Projekt nie tylko pomoże
rejonowi zyskać na niezależności energetycznej i może wspomóc rozwój gospodarczy.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/item
s/elektrownia-sloneczna-w-pakistanie-

Wyższe progi, od których trzeba przeprowadzać przetargi
Od 14 kwietnia przy zamówieniach
o wartości do 30 tys. euro nie trzeba
będzie organizować przetargów; wzrasta nie tylko ogólny próg w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych, ale także te stosowane przy
zakupach prowadzonych przez instytuty naukowe i wyższe uczelnie.
Dotychczas przetargi rozpisywano na
wszystkie zakupy warte więcej niż 14
tys. euro, co szczególnie w sektorze
nauki znacznie spowalniało prowadzenie badań.
Od 14 kwietnia próg ten wzrośnie dla
wszystkich zamawiających do 30 tys.
euro, zaś dla instytutów naukowych
(np. Polskiej Akademii Nauk) i uczelni
wyższych oraz instytutów badawczych
- odpowiednio do ok. 130 tys. i do ok.
200 tys. euro.
Wchodząca w życie nowelizacja Prawa
zamówień publicznych (Pzp) ma np.
ułatwić planowanie i szacowanie war-

tości zamówień na uczelniach o bardzo rozbudowanej strukturze. Zmiany zakładają m.in. możliwość zamówienia z wolnej ręki podczas kupna
rzeczy wytwarzanych wyłącznie dla
prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych, które
nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, której
celem jest osiągnięcie rentowności
rynkowej lub pokrycie kosztów badań czy rozwoju. Wprowadzono też
możliwość zamówienia z wolnej ręki
sprzętu wytwarzanego tylko przez
jednego producenta.
Dotychczas wszczęcie procedur
przetargowych opóźniał fakt, że naukowcy późno otrzymują pieniądze
z grantów. W związku z tym nowelizacja zakłada m.in. możliwość unieważnienia już ogłoszonego przetargu,
jeśli instytucja naukowa nie dostanie
grantu na swoje badania. Dzięki temu

formalności przetargowe będzie można
rozpocząć równolegle z ubieganiem się
o fundusze, co przyspieszy rozpoczęcie
badań.
Autorzy zmian zastrzegli też, że Pzp nie
będzie stosowane w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi,
które nie są w całości opłacane przez
zamawiającego lub, z których korzyści,
a nie tak jak obecnie własność, nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla
potrzeb jego własnej działalności.
Choć główne zmiany w Pzp dotyczą
sfery nauki, to w nowelizacji znalazły się
też przepisy dotyczące instytucji kultury,
które mają ułatwić m.in. zamawianie
spektakli i koncertów.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
it e m s/ od - sr od y -w y z s ze -p rog i - o d ktorych-trzeba-przeprowadzac-przetargi
Źródło: PAP

Szybciej, prościej i niekoniecznie drożej - zmiany w przetargach
dla nauki
Przyspieszą prace w laboratoriach,
łatwiej będzie robić zakupy dla celów
badawczych - takie będą skutki wchodzących w życie zmian w Prawie
zamówień publicznych. Są jednak głosy, że w przypadku dużych uczelni
nowela niewiele zmieni; skorzystają
głównie mniejsze.
Dzięki nowym przepisom instytuty
naukowe (np. PAN) i uczelnie wyższe
oraz instytuty badawcze będą teraz
mogły organizować przetargi dopiero
dla zakupów odpowiednio od ok. 130
tys. i od ok. 200 tys. euro, zaś wszystkie podmioty - powyżej 30 tys. euro.
Dotychczas przetargi rozpisywano na
wszystkie zakupy warte więcej niż 14
tys. euro. Wprowadzono również
m.in. możliwość zamówienia z wolnej
ręki sprzętu wytwarzanego przez jednego producenta, albo zakupów
z wolnej ręki rzeczy wytwarzanych
wyłącznie na potrzeby rozwoju badań.
"Nareszcie skompletowanie aparatury
do badań nie będzie wymagało miesię-

cy oczekiwań na wyniki przetargów.
Odczynnik, który skończy się w trakcie
eksperymentu, będzie można dokupić
w kilka dni. A kiedy zepsuje się komputer, nowy będzie za tydzień, a nie za
cztery miesiące" - tak zmiany w ustawie
skomentował rektor Uniwersytetu
Warszawskiego, prof. Marcin Pałys.
"Niezbyt dobrze wróżyło projektowi
badawczemu, jeśli już na etapie podpisania umowy o grant wiadomo było, że
jego realizacja może się opóźnić z powodu problemów z przetargami" wskazywał kierownik Działu Prawnego
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), mec. Michał Żukowski w
maju 2013, jeszcze przed rozpoczęciem
prac nad nowelizacją. NCBR - instytucja o budżecie 4,5 mld zł - finansuje
projekty badawczo-rozwojowe.
"W wielu harmonogramach projektów
przez nas finansowanych obserwujemy
opóźnienia. Ok. 80 proc. tych opóźnień
ma związek z zamówieniami publicznymi – skomplikowanymi procedurami,
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problemami z zamawianiem usług badawczych czy sprzętu oraz odwołaniami" wyliczał Żukowski.
Również według prorektora ds. studenckich Politechniki Warszawskiej, prof.
Władysława Wieczorka dotychczasowe
opóźnienia w badaniach dawały się naukowcom we znaki. Zwłaszcza wtedy mówił - kiedy pracowali nad nowym rozwiązaniem i próbowali je sprzedać,
"a współpracujące z nimi firmy potrzebowały go +na już+". Opóźnienia wynikały
często z obowiązku rozpisywania przetargu na produkt lub usługę oferowaną tylko
przez jednego producenta. "Straciłem trzy
miesiące żeby udowodnić, że pewną substancję produkuje tylko jedna firma. Żeby
ją kupić bezprzetargowo i sprowadzić
z USA, musiałem długo walczyć z urzędnikami" - wspominał.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/
szybciej-prosciej-i-niekoniecznie-drozejzmiany-w-przetargach-dla-nauki
Źródło: PAP
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Krajowa inteligentna specjalizacja przyjęta przez Radę
Ministrów
W dniu 8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju
Przedsiębiorstw, którego integralną
część stanowi Krajowa Inteligentna
Specjalizacja (KIS). Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (obszary B+R+I) oraz zarys
procesu ich monitorowania i aktualizacji.
Krajowa inteligentna specjalizacja jest
dokumentem otwartym, który będzie
podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji
w oparciu o system monitorowania
oraz zachodzące zmiany społecznogospodarcze.
18 inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działów:
zdrowe społeczeństwo, biogospodarka
rolno-spożywcza i środowiskowa,
zrównoważona energetyka, surowce
naturalne i gospodarka odpadami oraz
innowacyjne technologie i procesy
przemysłowe:
BIOGOSPODARKA ROLNOSPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA
I ŚRODOWISKOWA

Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolnospożywczego i leśnodrzewnego

Zdrowa żywność (o wysokiej
jakości i ekologiczności produkcji)



Biotechnologiczne procesy
i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy
wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji
energii

Inteligentne i energooszczędne budownictwo

Rozwiązania transportowe
przyjazne środowisku
SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

Nowoczesne technologie
pozyskiwania, przetwórstwa
i wykorzystania surowców
naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów

Minimalizacja wytwarzania
odpadów, w tym niezdatnych
do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe
i energetyczne odpadów
(recykling i inne metody
odzysku)

Innowacyjne technologie
przetwarzania i odzyskiwania
wody oraz zmniejszające jej

zużycie
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
I PROCESY PRZEMYSŁOWE
(W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

Wielofunkcyjne materiały
i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym
nanoprocesy i nanoprodukty

Sensory (w tym biosensory)
i inteligentne sieci sensorowe Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne

Elektronika oparta na polimerach przewodzących

Automatyzacja i robotyka
procesów technologicznych

Optoelektroniczne systemy
i materiały
Ministerstwo Gospodarki zorganizuje w II/III kwartale 2014 r. szereg
spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, organizacji biznesowych, instytutów naukowych oraz administracji m.in. w celu doprecyzowania
opisów poszczególnych specjalizacji.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/krajowa-inteligentnaspecjalizacja-przyjeta-przez-radeministrow
Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Rząd przyjął Krajowy Program Reform na lata 2014-2015
22 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów
przyjęła czwartą aktualizację Krajowego Programu Reform (KPR). Przygotowany w MG dokument określa,
w jaki sposób Polska w latach 20142015 będzie realizować cele strategii
„Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, nakładów na badania i rozwój,
energii i klimatu, edukacji oraz przeciwdziałania ubóstwu.
W pracach nad KPR 2014/2015 aktywnie uczestniczyli partnerzy społeczno-gospodarczy - członkowie
Zespołu do spraw Strategii „Europa
2020”, który jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem Ministra
Gospodarki. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele administracji rzą-

dowej oraz liczni reprezentanci partnerów społeczno-gospodarczych,
organizacji pozarządowych i jednostek naukowo-badawczych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/rzad-przyjal-krajowy-programreform-na-lata-2014-2015
Źródło: Ministerstwo Gospodarki

http://www.mg.gov.pl/files/upload/20572/KPR_2014-2015.pdf

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
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
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.
H2020-LCE-2014-1
Termin składania wniosków w drugim etapie: 23.09.2014.
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
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
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 realizujących 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: 1.10.2014.
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 naukowców 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
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Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) H2020-MSCA-IF-2014
Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje dzięki uczestnictwu w zaawansowanych szkoleniach, podjęciu mobilności międzynarodowej
i międzysektorowej. Stypendia indywidualne zapewniają możliwość zdobycia nowej wiedzy w Europe (państwa członkowskie UE
i stowarzyszone; granty europejskie) lub poza Europą (granty światowe). Program szczególnie wspiera naukowców powracających do- i reintegrujacych się w - Europie oraz naukowców powracających do pracy po przerwie w karierze naukowej.
Termin składania wniosków: 11.09.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html#tab2
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
Prezentacje z dnia informacyjnego Euratom Fission
1 Euratom Info Day 28.3.2014_Present B Schmitz
2 Alexandros IATROU – Rules for Participation Horizon 2020
3 EURATOM _PP_SEP_v3
h2020-wp1415-euratom_en
Participants list Info Day 2014-to distribute

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI EUROPEJSKEGO INSTYTUTU INNOWACJI I
TECHNOLOGII
Konkurs na nowe Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) m.in.
w obszarze „Surowce – zrównoważone poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie (Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution).
Termin składania wniosków: 10.09.2014.
http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/2014_KIC_Call/EIT_2014_Call_for_KIC_proposals.pdf
http://eit.europa.eu/

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.
Tematyka tegorocznego konkursu:
stal: http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/anniversary/priorities-steel-2014_en.pdf
węgiel: http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/anniversary/priorities-coal-2014_en.pdf
Termin składania wniosków: 15.09.2014.
http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.html

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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.
Granty standardowe
termin składania wniosków: 15.09.2014,
małe granty
termin składania wniosków: 1.06.2014, 1.09.2014.
http://visegradfund.org/
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
http://www.cei.int/
PROJEKTY WSPÓŁPRACY
W ramach konkursu wspierane będą projekty realizowane wspólnie przez kraje członkowskie CEI. Do
obszarów objętych wsparciem należą działania Inicjatywy wymienione w Planie Działania na lata 2014-2016, między innymi
zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, rolnictwem, środowiskiem, klimatem. Aplikować mogą podmioty publiczne i prywatne z krajów stowarzyszonych z Inicjatywą. W ramach projektów wspierane są aktywności związane z mobilnością
i networkingiem, w tym organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń i innego rodzaju spotkań. Wskazane jest jak
najszersze uczestnictwo krajów członkowskich CEI w realizacji projektu (przynamniej połowa krajów plus jeden). Preferencyjnie traktowane będą projekty składane przez kraje członkowskie CEI, nienależące do UE. Maksymalny poziom dofinansowanie
projektów wynosi 15.000 euro i nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Projekty muszą zostać zrealizowany
w roku 2015 (1.01-31.12).
Termin składania wniosków: 27.05.2014, 12:00:00 CEST (GMT+2) czasu lokalnego w Triest.
http://www.cei.int/
PROGRAM WYMIANY KNOW-HOW (ANG. KNOW-HOW EXCHANGE PROGRAMME, KEP), AUSTRIA
Program dofinansowuje projekty ukierunkowane na transfer know-how i najlepszych praktyk z państw członkowskich ISE należących do UE do państw członkowskich ISE spoza UE. W konkursie mogą brać udział organizacje publiczne i prywatne, PPP,
organizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe działające w interesie publicznym, władze krajowe, regionalne i lokalne,
instytucje edukacyjne i badawcze z krajów członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Minimalny skład partnerstwa to:
jednej przedmiot z państwa członkowskiego UE i ISE (dostarczyciel know-how) i jednej podmiot z państwa członkowskiego ISE
spoza UE (odbiorca know-how). Do obszarów priorytetowych programu KEP na lata 2014-2016 należy m.in. obszar: Agriculture,
Environment and Climate Change, Sustainable agriculture and rural development (food safety and food quality, regulatory standards, farm
development plans, development of infrastructure for wholesale trade of agricultural products, training of specialists in farming-related
areas; promotion of rural and environmentally sensitive tourism), Environment (protection of the environment, waste management, water
management and water resource development), Energy (energy efficiency, renewable energy, clean energy and climate change).
Dofinansowanie projektu może wynosić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych i nie może przekraczać 50.000 euro.
Termin składania wniosków: 30.05.2014.
http://www.cei.int/KEP?tab=0
PROGRAM WYMIANY KNOW-HOW (ANG. KNOW-HOW EXCHANGE PROGRAMME, KEP), WŁOCHY
Warunki i zasady programu jak dla KEP AUSTRIA, z wyjątkiem: budżetu projektu, który nie może przekroczyć 40.000 euro
oraz zakresu państw objętych wsparciem.
Termin składania wniosków: 15.07.2014.
http://www.cei.int/KEP?tab=2
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Konkursy krajowe
FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl

TEAMING
Celem zaproszenia jest wyłonienie przez Fundację (w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego) kilku wartościowych i najbardziej obiecujących projektów oraz przygotowanie dla nich wniosków w konkursie Teaming of Excellence
w ramach programu ramowego Horyzont 2020 w terminie 17/09/2014 r.
Termin składania wniosków: 19.05.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/teaming/
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. Mentorowanym może zostać osoba ze stopniem naukowym doktora, pracująca w polskiej jednostce naukowej lub będąca absolwentem studiów doktoranckich, o ile od nadania
stopnia doktora nie upłynęło 12 miesięcy. Mentorem może zostać wskazana przez mentorowanego osoba, uznana w międzynarodowym środowisku naukowym.
Termin składania wniosków: 30.05.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp/
SKILLS-eNgage
Główne cele konkursu eNgage to rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych
dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. W ramach Konkursu finansowane będą innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim. Konkurs obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Nie ma
też żadnych ograniczeń co do metody popularyzacji. Adresatami konkursu są uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby które
w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie SKILLS podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych: pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce
naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają nagrodę w wysokości do 45 000 zł, którą w przeciągu roku będą zobowiązani przeznaczyć na realizację Projektu Konkursowego. Nagroda składa się z dwóch części: części subwencyjnej (80%) oraz części będącej indywidualnym wsparciem dla laureata/laureatki (maksymalnie 20% nagrody; z części tej można zrezygnować, by przeznaczyć 100% nagrody na realizację projektu).
Termin składania wniosków: 16.06.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-engage/
SKILLS-PRAXIS
Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.
Termin składania wniosków: 30.06.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
IDEE DLA POLSKI
Program dla laureatów European Research Council (ERC) Starting Grants, którzy zamierzają realizować projekt badawczy finansowany z grantu ERC w polskim ośrodku naukowym. Czas otrzymywania stypendium FNP i jego wysokość zależą od: specyfiki
projektu badawczego, dotychczasowych osiągnięć naukowych młodego uczonego, a także od okresu, na jaki planuje on pobyt
w polskiej jednostce naukowej.
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.fnp.org.pl/oferta/idee-dla-polski/
SKILLS – SZKOLENIA
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.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-szkolenia/

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
POLSKO-PORTUGALSKI KONKURS NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NA LATA 2015-16
W ramach niniejszego Programu przyznawane środki przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej
(podróży i krótkich pobytów). W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje dodatkowych
środków na realizację tych projektów. Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w projekcie jest udział w zespole po każdej
ze stron co najmniej jednego młodego naukowca (powinna być to osoba poniżej 35 roku życia, zaangażowana w prowadzenie badań naukowych nie dłużej niż 10 lat). W niniejszej edycji konkursu preferowane będą wnioski zespołów polskich, które
wcześniej nie brały udziału w projektach wymiany osobowej z Portugalią lub też współpracowały w ramach tych projektów
z innym niż obecnie zespołem po stronie portugalskiej (inny portugalski koordynator projektu).
Termin składania wniosków: 30.05.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-naukowcow-w-latach-20152016-na-podstawie-umowy-z-portugalia.html
POLSKO-FRANCUSKI KONKURS NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NAUKOWCÓW- POLONIUM 2015-16
Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on
wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. W Polsce
projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na
realizację tych projektów. Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Projekt badawczy może być
przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniejszego konkursu Strony
uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego
– Programu Współpracy): energia, zrównoważony rozwój, biotechnologia, nanotechnologia i inne.
Termin składania wniosków: 30.05.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-wnioskow-w-polsko-francuskim-konkursie-na-wymiane-osobowa-naukowcowpolonium-2015-16.html
POLSKO-INDYJSKI KONKURSU NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NA LATA 2014-2016
Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między polskimi i indyjskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany
finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. W Polsce projekty
wymiany osobowej w ramach konkursu polsko-indyjskiego finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów. Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami z obu krajów może być
realizowana i finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat. Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.
Termin skalania wniosków: 31.05.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-polsko-indyjskiego-konkursu-nawymiane-osobowa-na-lata-2014-2016.html
POLSKO-NIEMIECKI KONKURS DAAD NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NAUKOWCÓW 2015-16
Program służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest
pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie). Program obejmuje wszystkie
dziedziny nauki. W ramach tego programu wspierane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców, doktorantów, magistrantów (jeżeli praca magisterska jest częścią projektu) w kraju partnera. Całkowity okres wspierania projektu
wynosi 2 lata. Maksymalny jednorazowy okres pobytu u partnera, który podlega wsparciu to: 1 miesiąc dla naukowców
i 2 miesiące w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów.
Termin składania wniosków: 31.07.2014.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/niemcy/zaproszenie-doskladania-wnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osobowej-przy-realizacji-projektowbadawczych-w-latach-2015-2016.html
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/nauka/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-finansowanie-w-2014-roku-inwestycji-w-zakresieduzej-infrastruktury-badawczej-i-inwestycji-budowlanych-sluzacych-potrzebom-badan-naukowych-lub-pracomrozwojowym.html
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INWESTYCJE BUDOWLANE
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/nauka/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-finansowanie-w-2014-roku-inwestycji-w-zakresieduzej-infrastruktury-badawczej-i-inwestycji-budowlanych-sluzacych-potrzebom-badan-naukowych-lub-pracomrozwojowym.html
NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
OPUS 7
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 17.06.2014.
PRELUDIUM 7
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 17.06.2014.
SONATA 7
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 17.06.2014.
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: 16.09.2014.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 16.09.2014.
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: 16.09.2014.
TANGO
Konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań
podstawowych.
Termin składania wniosków: wrzesień-listopad.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
EUREKA
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Rezultaty projektu muszą mieć szansę zaistnieć na
rynku międzynarodowym, projekt powinien być realizowany przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych państw członkowskich EUREKI.
Termin składania wniosków: 15.05.2014, 15.10.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabory-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w-2014-roku.html
ERA.Net RUS PLUS
Nabór wniosków w ramach ścieżki Innovation. Przez projekty innowacyjne rozumie się projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wykreowanie innowacyjnych produktów, usług lub procesów o znacznej wartości gospodarczej i/lub społecznej. Projekty innowacyjne będą finansowane w obszarach badawczych tematycznie przypisanych do innowacyjnych technologii o wysokiej użyteczności i dużym potencjale rynkowym oraz mających szczególne znaczenie dla państw członkowskich UE
i stowarzyszonych, jak i dla Rosji.
Termin składania wstępnych wniosków międzynarodowych: 28.05.2014 r., godz. 17:00 CET (godz. 19:00 czasu moskiewskiego).
Termin składania międzynarodowych wniosków pełnych: wrzesień 2014 r.
Termin składania wniosków krajowych: drugi kwartał 2015 r.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-rus-plus/aktualnosci/art,2652,era-net-rus-plus-otwarcie-naboruwnioskow-w-sciezce-innovation.html

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
POLSKO-TAJWAŃSKIE WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) ogłosiły
otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w m.in w obszarach: renewable energy, environment (water resources,
environmental monitoring systems, eco-innovations), materials science and engineering.
Termin składania wniosków: 30.06.2014.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,2661,otwarcie-drugiegopolsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawcze-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2014.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 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-wnioskowwstepnych-pre-proposals-w-era-net-solar.html
http://www.solar-era.net/joint-calls/
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 planowany jest na maj – czerwiec 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iii-konkurs/
DEMONSTRATOR +
Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania
w skali demonstracyjnej. Głównymi adresatami wsparcia są przedsiębiorcy, konsorcja naukowe oraz organizacje badawcze. Cele szczegółowe: pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową; zwiększenie efektywności wykorzystania w gospodarce wyników badań naukowych lub prac rozwojowych sfinansowanych ze
środków publicznych; pobudzenie trwałej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami ukierunkowanej na wykorzystanie wyników badań w gospodarce.
Planowany termin naboru wniosków: maj-lipiec 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skalidemonstracyjnej/
INNOLOT
Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi
rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego.
Przewidywany termin składania wniosków: maj-czerwiec 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/
BIOSTRATEG
Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu
Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie, w tym
racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; przeciwdziałanie
i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony
rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, oraz
transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.
Przewidywany termin składania wniosków: wrzesień - listopad 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/
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NARODOWY FUNDUSZ
(NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/

OCHRONY

ŚRODOWISKA

I

GOSPODARKI

WODNEJ

EDUKACJA EKOLOGICZNA
Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa
poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
Kategorie tematyczne programu obejmują:
Kategoria I - Opakowania i odpady opakowaniowe.
Kategoria II - Prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami.
Kategoria III - Utrzymanie bogactwa różnorodności biologicznej i racjonalne gospodarowanie na obszarach chronionych.
Kategoria IV - Konwencja Waszyngtońska (CITES).
Kategoria V - Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona atmosfery i klimatu, różnorodność biologiczna, gospodarowanie na obszarach prawem chronionych, ochrona środowiska w procesie gospodarowania zasobami; ochrona wód i gospodarki wodnej, ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.
Kategoria VI - Prosument - świadomy i aktywny producent i konsument energii.
Termin składania wniosków: 30.05.2014.
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,122.html
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.
Nabór wniosków planowany jest na czerwiec 2014.
http://program-gekon.pl/
BOCIAN
Program priorytetowy pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału
rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” skierowany jest do przedsiębiorców podejmujących realizację przedsięwzięć
z zakresu odnawialnych źródeł energii. Forma dofinansowania: pożyczka. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie
przedsięwzięć w ramach programu wynosi 420 mln zł.
Termin składania wniosków: 30.09.2014.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskowbocian/
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.
Komisja przyjęła wieloletni program prac LIFE na lata 2014-2017.
Podprogram działań na rzecz środowiska obejmuje trzy obszary priorytetowe: ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami; różnorodność biologiczną; zarządzanie i informację w zakresie środowiska.
Podprogram działań na rzecz klimatu obejmuje trzy priorytety: łagodzenie skutków klimatycznych, dostosowywanie się do
skutków zmiany klimatu; zarządzanie i informację w zakresie klimatu.
Angielska wersja wieloletniego programu prac LIFE na lata 2014-2017
Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła dokument definiujący zasady finansowego wsparcia Beneficjentów LIFE w nowej
perspektywie finansowej. NFOŚiGW przeznacza 146 mln zł na współfinansowanie projektów LIFE wybranych w ramach
naborów KE 2014 - 2017 oraz 85 mln zł na preferencyjne pożyczki dla obecnych i przyszłych Beneficjentów LIFE.
Najważniejsze postanowienia programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE w obszarze nowej perspektywy
finansowej są następujące: utrzymanie dotacyjnego wsparcia dla Beneficjentów LIFE nawet do poziomu 35% kosztów kwalifikowanych, czyli uzupełnienie wkładu finansowego KE do 95% kosztów kwalifikowanych projektu; udostępnienie wsparcia
pożyczkowego na zapewnienie wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy i zachowanie płynności finansowej.
W najbliższym czasie NFOŚiGW planuje ogłoszenie naboru wniosków o współfinansowanie projektów LIFE.
Szczegółowe informacje na temat oferty NFOŚiGW w zakresie współfinansowania projektów LIFE w latach 2014 - 2020
znaleźć można w Części 2) programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE.
Program Priorytetowy Współfinansowanie programu LIFE.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
INNE
FUNDUSZE NORWESKIE
INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII
Beneficjentami programu będą polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami
z Polski lub Norwegii realizować będą projekty, których wdrożenie przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie wpływu
przedsiębiorstw na środowisko. Partnerami w projektach mogą być małe i duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze
oraz klastry, zarówno z Polski, jak i z Norwegii.
Termin składania wniosków: 28.05.2014.
http://www.eog.gov.pl/Nabory_wnioskow/Ogloszenia_o_konkursach/Strony/Cykl_semiariow_informacyjnych_Innowacji_w
_zakresie_zielonych_technologii.aspx
NAGRODY NAUKOWE POLITYKI
Program stypendialny skierowany do młodych naukowców. Co roku wyłanianych jest 15 finalistów w pięciu dziedzinach
nauki, piątka najlepszych spośród nich otrzymuje Nagrodę Naukową – stypendium w wysokości 30 tys. zł., a pozostała
dziesiątka nagrody finałowe.
Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA zatwierdzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Termin składania wniosków: 23.06.2014.
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,14-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
SEED FUNDING INSTYTUTU SZWEDZKIEGO
Instytut Szwedzki oferuje dofinansowanie typu Seed Funding służące nawiązywaniu nowej lub rozwojowi istniejącej współpracy pomiędzy instytucjami szwedzkimi i partnerami z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi, a w niektórych przypadkach także z Mołdawii i Gruzji. Projekty muszą stworzyć warunki dla trwałej współpracy w regionie Morza
Bałtyckiego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 100 000 do 440 000 koron szwedzkich na
maksymalnie roczne projekty. Partnerami wiodącymi projektów muszą być instytucje szwedzkie. Nabór wniosków do Seed
Funding zostanie otwarty w kwietniu 2014 r. Projekty muszą odpowiadać na wyzwania jednego z następujących dokumentów strategicznych: Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Partnerstwo Wschodnie UE lub Plan HELCOM.
https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/baltic-region-seed-funding-grants/

UWAGA!!
W przeglądzie nie uwzględniono: 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
2014.05.12 - 2014.05.13
Poznań
Ochrona własności przemysłowej jako niezbędny element skutecznej komercjalizacji - zasady,
procedury i związane z tym
koszty
Celem szkolenia jest podniesienie
wiedzy na temat ochrony własności
przemysłowej, w tym zrozumienie
specyfiki prawa własności przemysłowej i podstawowych zasad w nim
obowiązujących, a także wskazanie
wpływu skutecznej ochrony własności przemysłowej na proces późniejszej komercjalizacji.
http://www.btprogress.com/szkolenia.
php?art=778&ochrona_wlasnosci_prz
emyslowej_jako_niezbedny_element
_skutecznej_komercjalizacji_ _zasady_procedury_i_zwiazane_z_ty
m_koszty
2014.05.12 - 2014.05.14
Bruksela, Belgia
5th AEBIOM European Bioenergy Conference 2014
Piąta doroczna konferencja organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Biomasy, w której udział ma
wziąć około 300 przedstawicieli przemysłu.
http://www.aebiom.org/conference/
2014.05.13 - 2014.05.14
Amsterdam, Holandia
Smart City Event
Spotkanie dotyczące inteligentnych
miast.
http://www.smartcityevent.com/
2014.05.13
Ruda Śląska
Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Podczas konferencji zostaną przedstawione źródła finansowania oraz
działania na rzecz ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii
i rozwoju innowacyjnych technologii,
a także zaprezentowana zostanie
półprzemysłowa innowacyjna instalacja do biologicznej utylizacji odorów
i lotnych związków organicznych.
http://arl.pl/pl/aktualnosci.php?news=
306&wid=1&wai=&year=&back=%2F
pl%2F

2014.05.13
Poznań
Międzynarodowe Targi Energii
Odnawialnej greenPOWER
W targach weźmie udział ponad 200
firm z 12 państw, które zaprezentują
najnowsze rozwiązania z zakresu
energetyki odnawialnej.
http://greenpower.mtp.pl/pl//news/tar
g i _ g r e e n p o w e r wydarzenia_i_nowosci/
2014.05.14 - 2014.05.16
Freiburg, Niemcy
International Geothermal Conference
Trzydniowe wydarzenia dotyczące
energetyki geotermalnej. W czasie
spotkania odbędą się warsztaty, szkolenie dotyczące krążenia wody geotermalnej. Poruszone będą zagadnienia wykorzystania geotermalnej energii cieplnej, ograniczania ryzyka projektów geotermalnych, nowej niemieckiej ustawy w zakresie Energii
Odnawialnej (EEG) i perspektyw
rozwoju energetyki geotermalnej.
W ostatnim dniu spotkania odbędzie
się wycieczka do miejsca realizacji
jednego z projektów geotermalnych
w dolinie górnego Renu.
http://www.geothermiekonferenz.de/
en/home
2014.05.14 - 2014.05.15
Luksemburg, Luksemburg
Energy Storage 2014
Dwudniowa konferencja posłuży
omówieniu zagadnień dotyczących
magazynowania energii: tworzenia
nowych modeli biznesowych i platform dla nowych uczestników w celu
przyspieszenia rozwoju technologii różnych systemów magazynowania
energii.
http://www.wplgroup.com/aci/confere
nces/eu-ees4.asp
2014.05.15 - 2014.05.16
Warszawa
International Emission Trading
Congress – II edycja
Za nami pierwszy rok funkcjonowania trzeciego okresu handlu uprawnieniami w ramach europejskiego
systemu handlu emisjami (EU ETS
2013-2020). Czy spełnia swoją funk-

cję? Jakie efekty przyniósł dotychczas
polskim i europejskim przedsiębiorstwom? Czy będzie nadal – przynajmniej jak w założeniach - ważnym narzędziem stymulującym decyzje inwestycyjne na styku gospodarkaochrona środowiska i unijne cele
klimatyczne? Jak może się zmienić
wskutek bieżących decyzji politycznych? Podczas spotkania przedstawione zostaną mi.in. odpowiedzi na
powyższe pytania.
http://powermeetings.eu/konferencje/
en/ii-international-emissions-tradingcongress/
2014.05.15
Warszawa
Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze środków
krajowych
Finansowanie nauki i badań naukowych w formie projektów ma w Polsce niezbyt długą tradycję, lecz gwałtowny rozwój tej formy notujemy
w ostatnich latach, kiedy to pojawiły
się nowe, zróżnicowane źródła i nowe możliwości.
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli i pracowników instytucji
prowadzących badania naukowe
(Uczelnie wyższe, Instytuty) oraz
przedsiębiorców biorących udział w
projektach wspólnie z instytucjami
badawczymi i realizującymi lub chcącymi podjąć wspólne przedsięwzięcia
badawcze współfinansowane ze środków na finansowanie nauki. Może
stanowić dobre źródło wiedzy dla
przedstawicieli personelu administracyjnego i doradczego względem zespołów merytorycznych zaangażowanych w projekt.
http://www.novaskills.pl/Kalendarz,wy
darzen/Finansowanie_projektow_bad
a
w
c
z
o
r
o
z
w
o
j
o
wych_ze_srodkow_krajowych/78,,0,1
8,1
2014.05.15
Warszawa
Prosument – sieć i rozliczenia –
Net metering
W perspektywie kwestii spornych
wynikających z obecnego kształtu
projektu ustawy o OZE konieczne
jest podjęcie publicznej debaty

Wydarzenia
o możliwościach zmiany definicji prosumenta i znalezienia złotego środka
w sposobie rozliczania energii. Główna tematyka spotkania: jaka powinna
być optymalna cena nadwyżek energii
elektrycznej produkowanej w mikroźródłach OZE i odsprzedawanej do
sieci; jaki powinien być optymalny
sposób rozliczania energii wprowadzonej i pobranej z sieci; jakie są
gwarancje sprawności sprzętu; prosument zbiorowy (spółdzielnie energetyczne – Energiegenossenschaften); jak
uwolnić potencjał przedsiębiorców
indywidualnych i samorządów
w tworzeniu rynku prosumentów?
http://www.proinwestycje.pl/index.ph
p?option=com_content&view=article
&id=453%3Aprosument-sie-ir o z l i c z e n i a - n e t m
e
t
e
r
ing&catid=3%3Adebaty&Itemid=1&lan
g=pl
2014.05.16
Bruksela, Belgia
Dzień Informacyjny FET Open
Dzień informacyjny dotyczący konkursu FETOPEN-2-2014: CSA. Konkurs ten ma na celu uczynić Europę
najlepszym miejscem do prowadzenia
badań nad nowymi i jeszcze nie do
końca poznanymi technologiami.
Termin nadsyłania wniosków do konkursu FETOPEN-2-2014 to 30 września 2014 (godzina 17). Budżet konkursu to 3 mln €.
http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/fet-infodaycoordination-and-support-activitiescall
2014.05.16 - 2014.05.17
Kraków
Ekoinnowacje W Krakowie. Finansowanie ekoinnowacji - nowe
perspektywy
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić
innowacyjny pomysł? Czy warto go
wdrożyć i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te pytania padną już niebawem. W Krakowie w ramach projektu „Ekokreatywni, czyli od pomysłu
do wdrożenia“ rozpoczyna się cykl
szkoleń dotyczący ekoinnowacji,
wspierania rozwoju projektów opartych na badaniach naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych oraz zaawansowanej technologii.

http://www.eko-kreatywni.pl/
index.php/aktualnosci
2014.05.19 - 2014.05.23
Warszawa
Audytor efektywności energetycznej
Celem szkolenia jest: zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowujących
do wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z ustawą
o efektywności energetycznej stosownie do rozporządzenia w tym
zakresie.
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/
item/100-szkolenia
2014.05.19
Bad Hersfeld , Niemcy
7th International PV-Hybrid and
Mini-Grid Conference
Konferencja i wystawa dotycząca
technologii fotowoltaicznych i innych
technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.
http://www.otti.eu/event/id/7th-intpv-hybrid-and-mini-gridconference.html
2014.05.20
Berlin, Niemcy
7th EHPA European Heat Pump
Forum
Forum dotyczące pomp ciepła. Forum
będzie doskonałą okazją do dyskusji
na temat najnowszych problemów
prawnych mających wpływ na rozwój
tej technologii.
http://forum.ehpa.org/
2014.05.19 – 2014.05.23
Kraków
II Tydzień Zrównoważonej Energii
Tydzień Zrównoważonej Energii
(TZE) jest ogólnopolskim wydarzeniem energetycznym, nawiązującym
do obchodów największego europejskiego wydarzenia energetycznego,
prezentującego działania poświęcone
efektywności energetycznej i odnawialnym źródłom energii - The European Union Sustainable Energy Week.
http://www.tze.agh.edu.pl/

2014.05.19
Warszawa
Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii
Spotkanie dotyczące nowej ustawy
o OZE. Długo oczekiwana ustawa
zmienia system wsparcia odnawialnych
źródeł energii wprowadzając, obok
dotychczasowego systemu certyfikatów, system aukcji/przetargów na zakup
OŹE.
http://www.adventure.pl/oze_2014_wst
ep.php
2014.05.21
Warszawa
Seminarium IEn
2014.05.21 - 2014.05.23
Kazimierz Dolny
Rynek Energii Elektrycznej: Doświadczenia i wyzwania
Doroczna konferencja poświęcona
rynkowi energii elektrycznej. Konferencje Rynek Energii Elektrycznej, cieszą
się uznaniem zarówno w środowisku
naukowym, jak i w kręgu praktykówpracowników instytucji i przedsiębiorstw energetycznych.
http://www.ree.lublin.pl/index.php
2014.05.22 - 2014.05.23
Warszawa
X edycja Ogólnopolskiego Forum
Facility Management & Property
Management
Forum FM & PM to już od 10
lat największa w Polsce i niepowtarzalna konferencja dla branży nieruchomości komercyjnych. IX poprzednich edycji z pewnością potwierdziło prestiż
wydarzenia, nadając mu tym samym
rangę najważniejszej imprezy skupiającej
największe opiniotwórcze autorytety
z branży.
http://powermeetings.eu/konferencje/en
/X-Forum-Facility-Management-andProperty-Management-2014/
2014.05.22 - 2014.05.25
Malmo, Szwecja
REGATEC 2014
Konferencja dotycząca produkcji biometanu podczas mikrobiologicznej
i termochemicznej konwersji biomasy
i odpadów.
http://regatec.org/
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2014.05.22
Bruksela, Belgia
Impact and achievements of IEE
bioenergy projects
Podczas konferencji zaprezentowane
zostaną rezultaty projektów finansowanych w ramach programu Inteligentna
Energia dla Europy oraz wyniki ośmiu
dobiegających końca projektów dotyczących biomasy stałej i biogazu. Przedstawiciele DG ENER i DG AGRI przedstawią najnowsze informacje dotyczące
m.in. polityki rolnej UE w odniesieniu do
bioenergii.
http://www.managenergy.net/networkin
g_meetings/1631#.Uz2IDKIudh5
2014.05.23 - 2014.05.24
Kraków
Ekoinnowacje W Krakowie. Szacowanie efektów środowiskowych
w przedsięwzięciach ekoinnowacyjnych
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić innowacyjny pomysł? Czy warto go wdrożyć
i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te
pytania padną już niebawem. W kwietniu Krakowie w ramach projektu
„Ekokreatywni, czyli od pomysłu do
wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń
dotyczący ekoinnowacji, wspierania
rozwoju projektów opartych na badaniach naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych oraz zaawansowanej technologii.
h t t p : / / w w w . e k o kreatywni.pl/index.php/aktualnosci
2014.05.26
Warszawa
Unia Europejska a sektor Oil & Gas
Forum wymiany wiedzy i doświadczeń
pomiędzy przedstawicielami biznesu
i sfer rządowych oraz miejsce, gdzie
uczestnicy będą mogli uzyskać specjalistyczne informacje na temat stanu, przyszłości, problemów i planów rozwoju
sektora paliw i energii od najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów tej branży.
http://www.scc.com.pl/konferencje/en/q
g/
2014.05.27 - 2014.05.28
Serock
Konferencja i Targi Energetyki
Wiatrowej w Polsce PSEW 2014
Konferencja Polskiego Stowarzyszenia
Energetyki Wiatrowej to największe
branżowe wydarzenie w Polsce poświęcone energetyce wiatrowej.
http://www.psew2014.psew.pl/

index.php?lang=pl
2014.05.27 - 2014.05.29
Warszawa
Audytor energetyczny - audyty
termomodernizacyjne
Celem kursu jest przekazanie wiedzy
i umiejętności wykonywania audytów
termomodernizacyjnych i remontowych zgodnie z ustawą o wspieraniu
termomodernizacji i remontów stosownie do rozporządzenia w tym
zakresie.
http://www.kape.gov.pl/pjcee/
i n d e x _ . p h t m l ?
item=szkolenia&item1=x03b
2014.05.27 - 2014.05.29
Zielona Góra
XIV konferencja AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA Wiodąca tematyka: Innowacje w systemach elektroenergetycznych, transformatorach
i maszynach elektrycznych
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.
h t t p : / / n o w a energia.com.pl/2013/12/05/v k o n f er e nc ja - g a z - w - e n er g e ty c e technologie-realizacja-inwestycjifinansowanie/
2014.05.29 - 2014.05.30
Warszawa
Wycena technologii – aspekty
praktyczne
Celem szkolenia jest przekazanie
praktycznej wiedzy i kształtowanie
umiejętności uczestników w obszarze
wyceny technologii, w tym m.in.:
definiowanie projektu w obszarze
wyceny, identyfikacja warunków informacyjnych procesu wyceny oraz
dobór metody wyceny.
http://www.btprogress.com/szkolenia.
php?art=768&wycena_technologii_%
E2%80%93_aspekty_praktyczne
2014.05.29 - 2014.05.30
Kowno
11th International Conference of
Young Scientists on Energy Is-

sues
Głównym celem 11 dorocznej konferencji jest omówienie problemów i perspektyw sektora energetycznego na całym
świecie oraz umożliwienie młodym naukowcom rozwijania swoich umiejętności.
Udział w konferencji jest bezpłatny!
http://www.cyseni.com/en/
2014.05.30 - 2014.05.31
Kraków
Ekoinnowacje W Krakowie. Transfer technologii ekoinnowacyjnych
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić innowacyjny pomysł? Czy warto go wdrożyć
i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te
pytania padną już niebawem. W Krakowie w ramach projektu „Ekokreatywni,
czyli od pomysłu do wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń dotyczący ekoinnowacji, wspierania rozwoju projektów
opartych na badaniach naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych oraz zaawansowanej technologii.
h t t p : / / w w w . e k o kreatywni.pl/index.php/aktualnosci
2014.06.02
Warszawa
3rd International Symposium on
Solid Oxide Fuel Cells for Next
Generation Power Plants: Gasifier SOFC systems
Serdecznie zapraszamy do udziału
w organizowanym przez Instytut Energetyki (Warszawa) i TU Delft (Delft, Holandia) sympozjum pod tytułem: "3rd
International Symposium on Solid Oxide
Fuel Cells for Next Generation Power
Plants: Gasifier - SOFC systems".
W Sympozjum wezmą udział wybitni
specjaliści w obszarze ogniw paliwowych
SOFC z całego świata, m. in. z Kanady,
Japonii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Holandii oraz z Polski. Jest to trzecie z kolei sympozjum na temat SOFC
organizowane kolejno w różnych krajach
świata. W tym roku jest ono realizowane
w Polsce w ramach projektu SENERES finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego UE i wspierane jest
przez IEA – Advanced Fuel Cells Programme.
Celem sympozjum jest spotkanie ekspertów (reprezentujących zarówno środowisko naukowe jak przemysł) w zakresie
materiałów, technologii i systemów
SOFC (ze szczególnym uwzględnieniem
technologii zgazowania) oraz dyskusja na
temat najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie na świecie.
http://cenerg.ien.com.pl/wydarzenia/event
s/id-3rd-international-symposium-onsolid-oxide-fuel-cells-for-nextgeneration-power-plants-gasifier-sofcsystems

Wydarzenia
2014.06.03
Hamburg, Niemcy
2nd International Solar District
Heating Conference
Systemy ciepłownicze mogą być
w obszarach miejskich sposobem
zwiększenia ogólnej efektywności
energetycznej, poprzez modernizację
istniejących lub wprowadzenie nowych systemów w istniejących lub
nowych budynkach. Z tego względu
w ostatnich latach w całej Europie
coraz większym zainteresowaniem
cieszą się słoneczne systemy ciepłownicze, którym poświęcone będzie
spotkanie. Podczas spotkania podsumowane zostaną również wyniki
projektu Sunstore 4 smart district heating.
http://www.solar-districth
e
a
ting.eu/NewsEvents/SDHConference
2014.aspx
2014.06.03 - 2014.06.05
Jönköping, Szwecja
World Bioenergy 2014
Spotkanie przedstawicieli branży
bioenergii z całego świata.
http://www.elmia.se/en/worldbioener
gy/
2014.06.03 - 2014.06.05
Bruksela, Belgia
Green Week Conference 2014
Doroczna konferencja dotycząca
europejskiej polityki środowiskowej.
Główna tematyka spotkania to gospodarka okrężna oraz efektywne
gospodarowanie zasobami i odpadami.
http://www.greenweek2014.eu/
2014.06.04
Valladolid, Hiszpania
10th International Conference
on Renewable Resources & Biorefineries
Podczas 10. edycji międzynarodowej
Konferencji dotyczącej odnawialnych
źródeł i biorafinerii przedstawiciele
środowisk naukowych, przemysłu,
organizacji rządowych i pozarządowych oraz venture capital zaprezentują
swoje poglądy na temat biotechnologii przemysłowej, zrównoważonej
(zielonej) chemii i polityki rolnej
związanej z wykorzystaniem surowców odnawialnych do zastosowań

innych niż żywnościowe oraz dostaw
energii.
http://www.rrbconference.com/rrb10-welcome
2014.06.05 - 2014.06.06
Warszawa
Ocena ekonomiczna i finansowa
projektów innowacyjnych/ technologicznych
Rozwój wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów oceny ekonomicznej i finansowej projektów innowacyjnych/technologicznych.
http://www.btprogress.com/szkolenia.
php?art=775&ocena_ekonomiczna_i_
f
i
n
a
n
s
o
wa_projektow_innowacyjnych/_tech
nologicznych
2014.06.05
Poznań
Kontrakt licencyjny – optymalizacja dla potrzeb komercjalizacji
wiedzy
Szkolenie prezentuje alternatywną
metodę ustalania wartości w stosunku do bezkrytycznie powielanych
i nieadekwatnych do specyfiki przedmiotu wyceny metod. Dostarcza
również narzędzi do samodzielnego
ustalania stawek licencyjnych na okoliczność zawieranych kontraktów.
http://www.bomis.pl/
2014.06.06
Warszawa
Katalog kosztów kwalifikowanych w projektach finansowanych ze źródeł krajowych - praktyka działania
Warsztaty mają na celu przybliżenie
tematyki kosztorysowania projektu
krajowego pod względem wymogów
konkursowych oraz możliwości ze
strony aplikujących.
Dużo uwagi zostanie poświęcone na
wytyczne instytucji finansujących
w zakresie rodzajów dopuszczalnych
kategorii kosztowych, limitów i regulacji w tym zakresie, opisu planowanych wydatków, często powielanych
błędów.
http://www.novaskills.pl/Kalendarz,wy
darzen/Katalog_kosztow_kwalifikowa
nych_w_projektach_finansowanych_
ze_zrodel_krajowych__praktyka_dzialania/80,,0,18,1

2014.06.06
Warszawa
Inwestycja w fotowoltaikę - prawo,
technika, projektowanie, użytkowanie
Firma w4e zachęca do wzięcia udziału
w szkoleniach otwartych z zakresu
energii odnawialnej. Tematyka spotkań
koncentrować się będzie na energetyce
wiatrowej i fotowoltaice. „Inwestycja
w fotowoltaikę - prawo, technika, projektowanie, użytkowanie” to dwudniowe szkolenie połączone z wyjazdem na
lokalizację.
http://www.w4e.pl/szkolenia/szkolenia_
otwarte
2014.06.06
Gdańsk
Ustawa o odnawialnych źródłach
energii - zasady wsparcia
Warsztaty dotyczące ustawy o odnawialnych źródłach energii i regulowanych przez nią zasad wsparcia energetyki odnawialnej. Podczas spotkania omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: podstawy prawne, w tym minimalny
zakres implementacji, zakres systemu
wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu, maksymalny
poziom wsparcia – pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej, zakres zmian
dotyczący systemów wsparcia OZE,
nowe podmioty w systemie wsparcia,
gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego.
http://www.euro-con.pl/pl/konferencjeszkolenia/wydarzenia-wgbranz/energetyka/details/45-ustawa-oodnawialnych-zrodlach-energii-zasadywsparcia?xref=54
2014.06.09-2014.06.10
Warszawa
TOTeM 41 “Optimisation of
OXY/COAL/FGR systems”
Serdecznie zapraszamy do udziału
w Międzynarodowej Konferencji TOTeM 41 “Optimisation of OXY/COAL/FGR
systems” organizowanej wspólnie przez
International Flame Research Foundation
(IFRF) oraz Instytut Energetyki. Totem
41 to już druga konferencja organizowana w ramach projektu 7. Programu
Ramowego - RELCOM, poświęcona
najnowszym technologiom wykorzystywanym w złożonych systemach spalania
węgla w mieszaninie recylkulowanych
spalin (RFG) i tlenu. Spotkanie stanowi
wyjątkową okazję dla wszystkich zainte-
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resowanych technologiami spalania
w atmosferach modyfikowanych,
w kotłach pyłowych i fluidalnych, do
zapoznania się z najnowszymi informacjami naukowymi i technicznymi, wynikami prowadzonych badań oraz nawiązania kontaktów naukowych i biznesowych. Tradycyjnie zorganizowany zostanie panel dyskusyjny ekspertów z przedsiębiorstw energetycznych, uniwersytetów oraz jednostek R&D, na którym
zostaną poruszone bieżące problemy
technologii CCS, potrzeby badawcze
i kierunki rozwoju.
http://cenerg.ien.com.pl/wydarzenia/even
ts/totem-41-optimisation-of-oxycoalfgrsystems
2014.06.10
Kraków
Kongres Smart City
Podczas Kongresu uczestnicy będą
poszukiwać odpowiedzi na pytania: jak
przełożyć teorię „Smart City” na konkretne rozwiązania, jak budować potencjał gospodarczy i podnosić jakość życia
mieszkańców przez zintegrowane działania, nie naruszając jednocześnie środowiska naturalnego, a przede wszystkim
jak wybrać odpowiednie źródło finansowania oraz przygotować wniosek
o dotację z UE.
http://www.smartpl.eu/pl/kongres
2014.06.10 - 2014.06.12
Warszawa
Praktyczne aspekty efektywności
energetycznej zgodnie ze standardem ISO 50001
Celem szkolenia jest przekazanie 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
z
k
o
l
e
nia&item1=_20131126_20131128_atem
1=_20130923_20130926_a
2014.06.10 - 2014.06.11
Warszawa
Powszechność Smart Grid – korzyści dla wszystkich
Celem organizowanej konferencji jest
kolejne przybliżenie środowiskom energetyków i przyszłym użytkownikom
nowych technologii (a w ich gronie odbiorcom energii elektrycznej), a także
producentom urządzeń pomiarowych,
dostawcom technologii i usług – uwa-

runkowań wdrożenia i perspektyw
korzyści możliwych do uzyskania w
procesie realizacji infrastruktury
Smart Grid.
http://powszechnosc-smartgrid.emca.pl/

2014.06.10
Kazimierz Dolny
V Ogólnopolski Kongres Ciepłowniczy POWERPOL HEAT
Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmi: „Rok 2014: Perspektywy
rozwoju polskiego rynku ciepła
i energii”.
http://www.powerpolheat.pl/
2014.06.10
Dublin, Irlandia
SI Ocean Final Conference
Konferencja końcowa Strategicznej
Inicjatywy Energii Oceanów (SI Ocean). W ramach swej działalności Inicjatywa przygotowała ocenę potencjalnego wkładu energii fal i pływów
w zaspokojenie potrzeb energetycznych UE, Strategiczną Agendę Technologiczną analizującą bieżące priorytety technologiczne w sektorze oraz
Strategię Rozwoju Rynku określającą
bieżącą politykę i bariery rynkowe dla
wdrożenia i komercjalizacji technologii wykorzystujących energię fal
i pływów.
http://www.si-ocean.eu/en/
2014.06.11
Dublin, Irlandia
Ocean Energy Forum - Second
Seminar
Warsztaty dotyczące energii oceanów. Odbędą się po konferencji Strategicznej Inicjatywy Energii Oceanów.
http://www.oceanenergye
u
r
o
pe.eu/index.php/events/associationevents/event/17-ocean-energy-forumsecond-seminar
2014.06.12
Racibórz
VII Forum Przemysłu Energetyki
Słonecznej i Biomasy. Mikrogeneracja i energetyka rozproszona: kolektory słoneczne, systemy
fotowoltaiczne i kotły na biomasę
Bazując na doświadczeniu i sukcesach
poprzednich sześciu edycji Forum,
(odbywających się nieprzerwanie od

2007 roku) oraz dostrzegając wzrastający
potencjał segmentu kotłów na biomasę
w Polsce, IEO zaprasza do udziału
w kolejnym spotkaniu sektora przemysłu
zielonej energetyki, podczas którego
zostaną przedstawione kwestie dotyczące mikroinstalacji i energetyki rozproszonej: kolektorów słonecznych, systemów
fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę. Forum jest największym spotkaniem
biznesowym w sektorze energetyki prosumenckiej w Polsce. Co roku uczestniczy w nim kilkaset osób z największych
firm z branży energetyki odnawialnej,
przede wszystkim prezesi oraz kadra
zarządzająca firmami.
http://www.forum.ieo.pl./
2014.06.12 - 2014.06.13
Warszawa
Umowy w praktyce – komercjalizacja wyników badań naukowych
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i kształtowanie umiejętności uczestników w obszarze konstruowania umów handlowych dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych.
Zakres szkolenia obejmuje przedstawienie od strony prawnej problematyki komercjalizacji wyników badań naukowych
przez jednostki naukowe: począwszy od
czynności poprzedzających podjęcie decyzji o komercjalizacji wyników badań
naukowych, przez czynności przygotowawcze, aż po zawarcie umowy handlowej.
http://www.btprogress.com/szkolenia.php
?art=781&umowy_w_praktyce_%E2%80
%93_komercjalizacja_wynikow_badan_n
aukowych
2014.06.12 - 2014.06.13
Warszawa
„Energooszczędne biuro”: Zarządzanie energią w biurze
Celem szkolenia jest wskazanie możliwości ograniczenia zużycia energii poprzez
zmiany zachowań pracowników biurowych w formie interaktywnych warsztatów.
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/item/
100-szkolenia
2014.06.12
Warszawa
Międzynarodowa konferencja energetyka jądrowa – inwestor, technologia
Rok 2009 okazał się ważnym dla podjęcia
kroków zmierzających ku rozwojowi
energetyki jądrowej w Polsce. Kluczowe

Wydarzenia
etapy rozwoju zostały wyszczególnione w ,,Polityce energetycznej Polski
do 2030 roku”. Najważniejsze z nich
to ustanowienie ram prawnych i
przepisów, utworzenie dozoru jądrowego, przygotowanie kadry techniczn e j ,
n i e z b ę d n e j
w fazie realizacji projektu, a następnie
do zapewnienia eksploatacji elektrowni. Najważniejsze zagadnienia,
które zostaną omówione podczas
spotkania: Program Polskiej Energetyki Jądrowej; inwestycje infrastruktury
regulacyjnej i organizacyjnej; rola i
zakres odpowiedzialności instytucji
odpowiedzialnych za wdrożenie PEJ;
kwestie związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej; uzasadnienie ekonomiczne wdrożenia budowy energetyki
jądrowej, możliwości finansowania;
sposoby postępowania z wypalonym
paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi; analiza porównawcza kosztów wytworzenia energii
elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz
odnawialnych źródłach energii, wyniki
analiz sieciowych dot. możliwości
przyłączenia do sieci elektrowni jądrowych, regulacje prawne.
h t t p : / / w w w . m a s t e r i
n
s
t
i
t
u
te.pl/program,149,ENERGETYKA%20
J%C4%84DROWA
2014.06.13 - 2014.06.14
Warszawa
Inwestycja w energetykę wiatrową - prawo, technika, projektowanie, użytkowanie
Firma w4e zachęca do wzięcia udziału
w szkoleniach otwartych z zakresu
energii odnawialnej. Tematyka spotkań koncentrować się będzie na
energetyce wiatrowej i fotowoltaice.
„Inwestycja w energetykę wiatrową prawo, technika, projektowanie, użytkowanie” to szkolenie dwudniowe
połączone z wyjazdem na lokalizację.
http://www.w4e.pl/szkolenia/szkoleni
a_otwarte
2014.06.16 - 2014.06.18
Oslo, Norwegia
Renewable Energy Research
Conference (RERC) 2014
Konferencja dotycząca energetyki
odnawialnej.

http://www.uioenergi.uio.no/english/a
b o u t / n e w s - a n d events/events/uioenergyevents/2014/rerc/index.html
2014.06.16
Szczyrk
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna FORUM ENERGETYKÓW GRE
2014 r.
Głównym celem Konferencji jest
wymiana doświadczeń przedstawicieli
przemysłu i nauki, prezentacja osiągnięć i tendencji rozwojowych energetyki, promocja ofert w zakresie
nauki, eksploatacji ze szczególnym
uwzględnieniem postępu w technologii budowy i eksploatacji systemów
energetycznych oraz prezentacja
osiągnięć naukowo-badawczych
i wdrożeniowych uzyskanych w czterech zadaniach badawczych realizowanych w ramach Strategicznego
Programu Badań Naukowych i Prac
Rozwojowych pt. „Zaawansowane
technologie pozyskiwania energii”.
h t t p : / / n o w a e ne rg ia .c om .p l/2013 /09 /27 /x iv miedzynarodowa-konferencjanaukowo-techniczna-forumenergetykow-gre-2014/
2014.06.17
Bad Zwischenahn, Niemcy
Workshop on Ion Exchange
Membrane Applications
Membrany jonowymienne są wykorzystywane w różnych dziedzinach
i technologiach takich jak ogniwa
paliwowe, elektrolizery, uzdatnianie
wody lub baterie. W każdym przypadku wymagania wobec membran
polimerowych są inne. Podczas
warsztatów międzynarodowi eksperci
z środowisk naukowych, badawczych
i przemysłowych omówią najnowsze
osiągnięcia w dziedzinie materiałów
membran jonowymiennych i ich efektywnej integracji.
http://www.next-energy.de/koranetworkshop-2014.html
2014.06.18
Warszawa
Seminarium IEn

2014.06.23
Hamburg, Niemcy
European Biomass Conference
and Exhibition
Podczas Europejskiej konferencji i wystawy dotyczącej biomasy (UE BC & E)
przedstawione zostaną najnowsze informacje dotyczące postępu w procesach badawczych, rozwoju technologicznego i produkcji.
http://www.conferenceb
i
o
mass.com/Home.404.0.html#.U2tiqqIud
h4
2014.06.23
Bruksela, Belgia
EUSEW High Level Policy Conference 2014
Podczas Europejskiego tygodnia zrównoważonej energii organizowanej jest
wiele imprez: konferencji, warsztatów,
debat, dyskusji, konkursów promujących zrównoważony rozwój.
http://www.eusew.eu/about/about eusew
2014.06.24
Warszawa
Prawo autorskie w projektach
badawczych
Szkolenie prowadzone przez radcę
prawnego dr. Marka Bukowskiego będzie miało na celu przedstawienie w
sposób praktyczny i kompleksowy najważniejszych pojęć z zakresu prawa
autorskiego, które mogą mieć istotne
znaczenie przy realizacji projektów
badawczych, a w szczególności przy
zawieraniu umów dotyczących tych
projektów.
http://www.novaskills.pl/Kalendarz,wyda
rzen/Prawo_autorskie_w_projektach_b
adawczych/105,,0,18,1

2014.06.24
Londyn, Wielka Brytania
Energy Systems Conference
Konferencja dotycząca odpowiednich
i skutecznych sposobów budowania
lepszego systemu energetycznego, nowego myślenia na temat struktur, procesów i polityk, które są potrzebne, aby
zapewnić integrację technologii oraz
doprowadzić do zmian, przy jednoczesnym uwzględnianiu ogólnego wpływ
podejmowanych inicjatyw na poziomie
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systemowym.
http://www.energysystemsconference.co
m/
2014.06.25
Warszawa
„Energooszczędne biuro”: Energooszczędna eksploatacja budynku
biurowego
Celem szkolenia jest wskazanie możliwości zwiększenia efektywności energetycznej przez poprawę parametrów
technicznych i eksploatacyjnych użytkowanego budynku biurowego.
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/ite
m/100-szkolenia
2014.06.25
Warszawa
Inwestycja w OZE w systemie aukcyjnym – aspekty prawne i techniczne”
Firma w4e zachęca do wzięcia udziału
w szkoleniach otwartych z zakresu
energii odnawialnej. Tematyka spotkań
koncentrować się będzie na energetyce
wiatrowej i fotowoltaice.
http://www.w4e.pl/szkolenia/szkolenia_o
twarte
2014.06.25
Hamburg, Niemcy
Algae Event 2014
Konferencja dotycząca możliwości wykorzystania glonów do celów energetycznych.
http://www.algae-event.com/cms/
2014.06.27 - 2014.06.28
Łódź
Łódzkie Targi Energetyczne
Targi będą stanowić idealne miejsce do
prezentacji, wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusji oraz integracji środowiska. Poprzez zaproszenie przedstawicieli samorządów, władz lokalnych i
ogólnopolskich, nauki, biznesu, firm
energetycznych i elektrycznych organizatorzy targów chcą uczestniczyć w
budowie marki opartej na potencjale
zasobów energetycznych kraju, zarówno
odnawialnych jak i konwencjonalnych.
http://www.lte.targi.pl/

Autor fotografii: Zbigniew Siraga

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 Maria Kaska,
mgr inż. Katarzyna Łabinowicz,
dr inż. Zygmunt Parczewski,
dr inż. Aneta Świercz

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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