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Nakładem Instytutu Energetyki ukazała się monografia

„Efektywność energetyczna
w wybranych krajach UE,
USA oraz w Polsce (trendy
zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)”. Autorem
monografii jest dr inż. Zygmunt Parczewski, adiunkt
w Centrum Integracji Badań
Energetycznych CENERG IEn.
Monografia zawiera przegląd
stosowanych w wybranych
krajach świata rozwiązań
mających na celu realizację
polityki
zrównoważonego
rozwoju. Ważną rolę w tym
zakresie wypełniają mechanizmy wsparcia efektywności
energetycznej. Działania te są

coraz
bardziej
pożądane
w innowacyjnej, niskoemisyjnej gospodarce, zaś ich efekty
poprawiają stan środowiska
naturalnego oraz jakość życia
społeczeństwa. W kilku krajach świata, np. w USA czy
Wielkiej Brytanii, to właśnie
przedsięwzięcia efektywności
energetycznej stają się głównym instrumentem osiągania
znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Streszczenie
Monografia jest do nabycia za
pośrednictwem
Instytutu
Energetyki. Bliższe informacje
oraz formularz zamówienia
tutaj.

Nowa elektrownia działająca w oparciu
o wodorowe ogniwa paliwowe
Ważne tematy:
 Nowe metoda przechowywania wodoru
 Produkcja wodoru
z popiołu
 UE chce zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne
 Ekoinnowacje na platformie e-learningowej
 Przewodnik po europejskich instrumentach
finansowych

VTT Technical Research Centre
stworzyło
elektrownię
w skali pilotażowej działającą w oparciu o ogniwa paliwowe zasilane wodorem,
będącym produktem ubocznym procesu wytwarzania
chloranu sodu. Elektrownia
działała od stycznia 2014
roku na terenie Kemira Chemicals Oy w Finlandii i jest
pierwszą tego rodzaju instalacją w krajach nordyckich.
Kilka podobnych elektrowni
powstało w innych częściach
świata, na przykład w Holandii i w krajach Ameryki Północnej.
W wyniku zwiększenia skali
do elektrowni komercyjnej
możliwe będzie zmniejszenie

zużycia energii w procesie
wytwarzania chloranu sodu
o 10-20%. Obecnie roczne
zużycie energii elektrycznej
w Kemira Chemicals wynosi
około 578 GWh.
Moc elektryczna instalacji
pilotażowej wynosi w przybliżeniu 50 kW. Całkowita
sprawność elektryczna układu, w tym wskaźnik wykorzystania paliwa i strat mocy
wynikający z wyposażenia
pomocniczego i energoelektroniki to około 44%, podczas
gdy ogniwa paliwowe działają
z wydajnością elektryczną
54%.
Elektrownia działa w oparciu
o niskotemperaturowe ogniwa paliwowe PEM - technolo-

gię, która jest uważana za
najbardziej obiecującą dla
pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi. Niskotemperaturowe ogniwa paliwowe wykorzystywane
w Kemira Chemicals pracują
w temperaturze około 60°C.
Wydaje się, że w przyszłości
możliwa będzie poprawa
wykorzystania ciepła odpadowego w systemie, dzięki
rozwojowi specjalnych materiałów do budowy ogniw
paliwowych.
Cały artkuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wia dom osc /items/n owa elektrownia-dzialajaca-woparciu-o-wodoroweogniwa-paliwowe

Nowe metoda przechowywania wodoru
Idea gospodarki wodorowej powstała około 1970 roku i była promowana przez prezydenta USA George'a W. Busha. Wodór miał
zastąpić paliwa kopalne i służyć jako
czyste paliwo. Realizacja koncepcji
gospodarki wodorowej okazała się
jednak niełatwa. Chociaż gaz ten
stanowił obiecującą alternatywę dla
konwencjonalnych źródeł energii,
wciąż istnieje wiele wyzwań technologicznych, którym naukowcy
muszą sprostać, by idea gospodarki
wodorowej stała się rzeczywistością.
Jedną z tych kwestii jest przechowywanie wodoru. Początkowo
badacze koncentrowali się na opracowaniu substancji płynnych zdolnych do magazynowania i oddawa-

nia wodoru, następnie zaś do magazynowania go w postaci gazowej.
Obecnie trwają prace nad wykorzystaniem potencjału ciał stałych do
przechowywania wodoru w sposób
bezpieczny, stabilny i efektywny. Artykuł dotyczący nowego, trwałego
materiału, w którym można zmagazynować duże ilości wodoru, opublikowano w czasopiśmie ACS
Chemistry of Materials.
Autor artykułu Umit B. Demirci wraz
z zespołem opracował sposób wytworzenia nowej fazy krystalicznej
materiału zawierającego lit, bor
i kluczowy składnik - wodór. W celu
odzyskania wodoru, materiał podgrzewano. Wodór był uwalniany
łatwo i szybko. Dodatkowo
w procesie uwalniania powstawały

śladowe ilości niepożądanych produktów ubocznych. Zespoł Demirciego twierdzi, że możliwość magazynowania wodoru w niedawno
odkrytych ciałach stałych stanowi obiecujący krok w kierunku
realizacji idei gospodarki wodorowej.
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/nowe-metodaprzechowywania-wodoru

Wykorzystanie biometanu w skoncentrowanej elektrowni
słonecznej
Wykorzystanie biometanu w skoncentrowanej elektrowni słonecznej
(ang. Concentrating Solar Power
Plant, CSP) mogłyby ułatwić komercyjne wykorzystanie technologii CSP, dzięki obniżeniu kosztów
finansowych jak i środowiskowych
tej technologii.
Celem projektu Hysol realizowanego przez europejskie konsorcjum
jest opracowanie koncepcji hybrydowej termiczno - biometananowej elektrowni demonstracyjnej,
która ma być zlokalizowana
w Manchasol.
Słońce jest darmowym odnawialnym źródłem energii, które można
wykorzystać do produkcji energii
elektrycznej na dużą skalę. Przy
użyciu technologii CSP osiągane są
bardzo wysokie temperatury (400-

1000°C), które - podobnie jak
w konwencjonalnych elektrowniach napędzają cykle termodynamiczne.
Hiszpania jest pionierem w rozwoju
technologii i rynku CSP. W kraju tym
zlokalizowane jest 48 tego typu elektrowni o łącznej mocy 2204 MWe.
W Stanach Zjednoczonych istnieje 20
takich elektrowni (956 MWe). Inne
kraje z optymalnym dostępem do
zasobów słonecznych (Chiny, Indie,
Izrael, Meksyk, RPA, Algieria, Egipt,
Maroko, Australia, Chile, itd.) również mają już elektrownie CSP lub są
w trakcie ich budowy.
Międzynarodowa Agencja Energii
(IEA) przewiduje duży wzrost udziału
tej technologii w produkcji energii
elektrycznej na całym świecie z potencjałem szacowanym na 147 GW
w 2020 roku i 1089 GW do roku
2050.

Dużym problemem technologii
CSP jest zależność produkcji energii od cykli słonecznych i sezonowych oraz warunków pogodowych. W celu zwiększenia możliwości i kontroli produkcji energii,
elektrownie CSP są zwykle wspomagane cieplnymi systemami magazynowania wykorzystującymi paliwa kopalne, przede wszystkim gaz
ziemny. Spalanie gazu ziemnego
w cyklu prostym, takim jaki jest
stosowany w elektrowniach konwencjonalnych, zmniejsza jednak
efektywność energetyczną i może
znacząco zwiększyć ślad węglowy
elektrowni.
Zdolność do hybrydyzacji energii
słonecznej z innymi odnawialnymi
źródłami energii, takimi jak biometan, poprawi opłacalność finansową
tej technologii oraz pozwali na
produkcję energii w 100% ze źródeł odnawialnych.
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/wykorzystaniebiometanu-w-skoncentrowanejelektrowni-slonecznej
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Przetwarzanie CO2 w paliwo alternatywne dzięki
wykorzystaniu energii słonecznej
Badania dotyczące ograniczenia
globalnego ocieplenia spowodowanego wzrostem poziomu gazów
cieplarnianych takich jak dwutlenek
węgla, obejmują zwykle trzy obszary: rozwój alternatywnych źródeł
energii, wychwytywanie i składowanie gazów cieplarnianych, wykorzystanie nadmiaru gazów cieplarnianych. Opierając się na dwóch z tych
metod, zespół profesora Andrew
Bocarsly wraz ze start-upem Liquid
Light Inc. of Monmouth Junction opracował skuteczny sposob na wykorzystanie światła słonecznego do
konwersji dwutlenku węgla w kwas
mrówkowy - potencjalne paliwo
alternatywne.
Proces odbywa się wewnątrz ogniwa elektrochemicznego, które składa się z metalowych płytek wielkości prostokątnych lunch-boxów.
Aby zwiększyć wydajność układu,
ilość energii wytwarzanej przez
panel słoneczny musi odpowiadać
ilości energii elektrochemicznej jaką
może przetwarzać ogniwo. Ten
proces optymalizacji nazywany jest
dopasowaniem impedancji. Poprzez
połączenie trzech ogniw elektrochemicznych, zespół badaczy osią-

gnął prawie 2-procentową wydajność energetyczną, co jest wynikiem dwa razy większym niż wydajność naturalnej fotosyntezy. Wydajność ta jest również najwyższą
osiągniętą w dotychczas opracowanych urządzeniach tego typu.
Firmy energetyczne już są zainteresowane magazynowaniem energii
słonecznej w postaci kwasu mrówkowego. Ponadto mrówczan – łatwa do zsyntetyzowania sól kwasu
mrówkowego - jest preferowanym
środkiem wykorzystywanym do
odladzania pasów startowych, ponieważ jest czynnikiem mniej żrącym dla samolotów i bezpieczniejszym dla środowiska niż sole chlorkowe. Dzięki większej dostępności,
sole mrówczanowe mogłyby zastąpić bardziej szkodliwe sole chlorkowe.
Artkuł dotyczący prowadzonych
badań został opublikowany w czasopiśmie Journal of CO2 Utilization.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/przetwarzanie-co2-w-paliwoalternatywne-dzieki-wykorzystaniuenergii-slonecznej

Źródło fotografii: Wikimedia Commons
Autor: JJ Harrison
Licencja: Creative Commons CC-BY-SA-2.5

Produkcja wodoru z popiołu
Wodór uznawany jest przez niektószenia problemów związanych
rych naukowców za paliwo przyz pozyskiwaniem wodoru. Wynalazł
szłości, mogące w znaczący sposób
on sposób na przekształcenie poprzyczynić się do wzrostu bezpiepiołu - powstającego w ogromnych
czeństwa energetycznego Europy,
ilościach
ubocznego produktu
a także redukcji emisji gazów ciespalania - na wodór gazowy.
plarnianych. Jest on bowiem nie
Technika polega na umieszczeniu
tylko ważnym surowcem wykorzypop iołu
stywanym w przew środowimyśle, głównie do
sku beztleprodukcji amonian o w y m .
„(…) nie wszystkie rodzaje
ku, ale ma również
Popiół jest
popiołów mogą być stosowane do
ogromny potencjał
następnie
produkcji wodoru. Wykorzystywany
jako paliwo wykozwilżony.
rzystywane do promoże być jedynie tzw. popiół dolny, W reakcji
dukcji energii elekz wobędący ciężką pozostałością procesu węgla
trycznej i ciepła
dą
tworzy
oraz jako paliwo dla
spalania, osadzającą się w dolnej
się
wodór
pojazdów. Obecnie
oraz dwutleczęści
pieca.
”
jednym z głównych
nek węgla.
problemów związaDzięki nowej
nych z wykorzystametodzie
niem wodoru jest jego pozyskiwamożliwe jest wyprodukowanie
nie, które jest bądź kosztowne,
około 20 miliardów litrów wodoru
bądź też trudno osiągalne.
na rok, z którego możliwe jest
Naukowiec z Lund University
wygenerowanie 56 GWh energii
w Szwecji opracował technikę, któelektrycznej, co pokrywa zapotrzera może przyczynić się do zmniej-

bowanie około 11 tysięcy domów jednorodzinnych.
Niestety nie wszystkie rodzaje popiołów
mogą być stosowane do produkcji wodoru. Wykorzystywany może być jedynie tzw. popiół dolny, będący ciężką
pozostałością procesu spalania, osadzającą się w dolnej części pieca. Obecnie
popiół denny pozostawiany jest na wolnym powietrzu przez okres około 6
miesięcy w celu zapobieżenia powstawaniu szkodliwych metali oraz ryzyku
utworzenia wodoru, który w zamkniętych pomieszczeniach może tworzyć
mieszankę wybuchową. W niektórych
krajach po upływie tego okresu popiół
używany jest do budowy dróg
i budynków. Nie we wszystkich krajach
jest to jednak zgodne z wymaganiami
środowiskowymi, np. w Szwecji uznano,
że popiół ten zawiera zbyt wiele szkodliwych substancji, by stosować go w budownictwie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/item
s/produkcja-wodoru-z-popiolu

UE chce zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne
Zwiększenie bezpieczeństwa
W związku z niedawnymi wydarzeniami
Aby zagwarantować, że tej zimy nie
na świecie UE zaproponowała metody
dojdzie do przerw w dostawach, UE
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw
proponuje przeprowadzenie tzw.
energii. Europa importuje ponad 50
testów warunproc. zużywanej przez
ków skrajnych,
siebie energii, co sprawia,
„W 2013 r. ponad 90 proc. gazu
polegających na
że na jej sytuację duży
symulacji przewpływ mają wydarzenia
importowanego przez UE pochodziło
polityczne poza granicami
z czterech krajów: Rosji, Algierii, Libii rwy w dostawach gazu, aby
UE.
i Norwegii; oszczędzanie energii i
sprawdzić, jak
Dotyczy to szczególnie
ulepszenie infrastruktury, aby energia system sobie
dostaw gazu – o ile więkz tym poradzi.
szość importowanej ropy
była w Europie wykorzystywana
Pomoże
to
dostarczana jest droga
bardziej efektywnie.”
w opracowywamorską, o tyle gaz transniu planów awaportowany jest gazociąryjnych i mechanizmów zastępczych –
gami. Oznacza to, że w razie potrzeby
takich jak zwiększenie zapasów gazu –
nie ma dużego pola manewru, jeśli
na wypadek wystąpienia zakłóceń.
chodzi o zmianę źródła dostaw lub ich
W celu zwiększenia bezpieczeństwa
trasy.
w dłuższej perspektywie UE proponuPo tym jak zimą 2006 i 2009 roku doje:
stawy gazu zostały tymczasowo zakłócone, podjęto działania mające na celu

dywersyfikację dostawców
ochronę bezpieczeństwa energetycznegazu. W 2013 r. ponad 90
go.
proc. gazu importowanego
Jednak napięta sytuacja na Ukrainie,
przez UE pochodziło z czteprzez której terytorium przebiegają
rech krajów: Rosji, Algierii,
gazociągi doprowadzające rosyjski gaz,
Libii i Norwegii;
pokazuje, że potrzebne są dalsze działa
oszczędzanie energii i ulepszenia.
nie infrastruktury, aby energia

była w Europie wykorzystywana bardziej efektywnie;

wykorzystanie własnych zasobów energetycznych UE.
W okresie od 1995 do 2012
r. produkcja energii w Europie spadła o prawie 20 proc.
Sytuacja może się jednak
poprawić dzięki zrównoważonej produkcji paliw kopalnych
oraz zwiększeniu dostaw ze
źródeł odnawialnych;

zakończenie procesu tworzenia wewnętrznego rynku
energii, aby ułatwić przepływ
energii w Europie. Na przykład sześć krajów UE jest w
pełni uzależnionych od rosyjskiego gazu, a możliwość
przekierowania energii do
krajów znajdujących się
w potrzebie, może zmniejszyć
ich podatność na zagrożenia.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ue-chce-zwiekszycbezpieczenstwo-energetyczne
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS
http://cordis.europa.eu/

Według UE musimy jak najlepiej skorzystać z możliwości
tworzenia „zielonych” miejsc pracy
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UE przedstawiła plan przewidujący
maksymalne zwiększenie możliwości
zatrudnienia w sektorach ekologicznych i wsparcie dla pracowników,
w miarę jak gospodarka staje się bardziej przyjazna dla środowiska.
W przypadku „zielonych” miejsc pracy
– oznaczających korzystanie z informacji, technologii lub materiałów, które
są przyjazne dla środowiska – zauważa
się jeden z najwyższych wskaźników
wzrostu w Europie.
Tego typu miejsca pracy powstają między innymi w takich obszarach jak:

recykling,

różnorodność biologiczna,
bioróżnorodność,

izolacja mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej,

poprawa jakości powietrza,

technologie pozyskiwania energii odnawialnej.
Nawet w czasie recesji liczba miejsc
pracy w wymienionych obszarach
wzrosła o 20%. UE uznała skoncentrowanie się na tych sektorach gospodarki

za kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.
Unia szacuje, że do 2020 r. możliwe
jest utworzenie 20 mln miejsc pracy
w zielonej gospodarce.
Wspieranie zielonych miejsc
pracy
Ekologizacja gospodarki wiąże się
z tworzeniem nowych rodzajów
miejsc pracy i przekształcaniem tych
istniejących. Powstanie popyt na pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje, wiedzę oraz odpowiednio przeszkolonych pracowników.
Plan UE zakładający wspieranie procesu tworzenia miejsc pracy w ekologicznych sektorach, a także pomoc dla
pracowników zmieniających miejsce
pracy obejmuje:

przewidywanie, jakie umiejętności oraz jaka wiedza będą
potrzebne w tych obszarach
oraz pomoc pracownikom
w ich zdobyciu,

przesunięcie ciężaru z opodatkowania zatrudnienia w kie-

runku opodatkowania podmiotów zanieczyszczających,

zachęcanie do dyskusji między
pracodawcami i związkami
zawodowymi, aby upewnić
się, że pracownicy otrzymują
wsparcie,

poprawę międzynarodowej
wymiany wiedzy na temat
rozwoju zielonych sektorów,

udzielanie wskazówek małym
przedsiębiorstwom, aby ułatwić im przejście na zieloną
gospodarkę, przestrzeganie
przepisów z zakresu ochrony
środowiska i antycypowanie
niedoboru kwalifikacji.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/wedlug-ue-musimy-jak-najlepiejskorzystac-z-mozliwosci-tworzeniazielonych-miejsc-pracy-1148
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS
http://cordis.europa.eu/
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Ekoinnowacje na platformie e-learningowej
Pięć interaktywnych kursów szkoleniowych, kalkulator efektywności
energetycznej, doradztwo oraz wyszukiwarka dotacji na przedsięwzięcia ekoinnowacyjne. Ruszyła platforma e-learningowa Eko-kreatywni.pl.
Kursy on-line
Platforma e-learningowa umożliwia
skorzystanie z pięciu modułów, dotyczących identyfikacji, ochrony i komercjalizacji innowacji. Kursy wskazują również, w jaki sposób wdrożyć
ekoinnowację i jaki może ona mieć
wpływ na środowisko.
Narzędzie stanowi uzupełnienie dla
szkoleń stacjonarnych, organizowanych w ramach projektu
„Ekokreatywni, czyli od pomysłu do
wdrożenia“. Jednak mogą z niego
skorzystać wszystkie zainteresowane
osoby, przedsiębiorcy zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych technologii i podniesieniem swojej konkurencyjności na rynku, pracownicy
jednostek naukowo-badawcych, studenci zaintere-

sowani tematyką ochrony środowiska
i OŹE.
- Nasi eksperci zebrali i w przystępny
s p o s ó b z a p re z e n t o w a l i w i e d z ę
z zakresu efektywności energetycznej
oraz wykorzystania potencjału innowacyjnego w Polsce. Teraz każdy,
w dowolnym miejscu i czasie, może
sprawdzić i poszerzać swoje wiadomości
w tym temacie. Jesteśmy także otwarci
na wszelkie sugestie i pomysły dotyczące
rozwoju platformy – opisuje Sławomir
Rataj, kierownik projektu.
Webinaria z ekspertami
W ramach platformy odbywają się
również webinaria, czyli interaktywne
wykłady, w których uczestnicy mogą
brać aktywny udział, bez względu na
odległość.
- Przyjęliśmy, że uczenie się jest rodzajem aktywności realizowanej poprzez
angażowanie się w sytuacje problemowe, wymagające poszukiwania konkretnych rozwiązań. Przeczytanie tekstu czy
zapoznanie się z wykresem nie stanowi
jeszcze
o uczeniu się -

nie jest aktywnością, lecz biernym przyswojeniem treści. Położyliśmy zatem
nacisk na uczenie się sytuacyjne - w tym
rozumieniu na autentyczność zadań
i działań – wyjaśnia Sławomir Rataj.
Realizatorzy projektu nie tworzą
sztucznego pola doświadczalnego,
lecz wykorzystują autentyczne sytuacje, dylematy i problemy pojawiające
się przy zrealizowanych projektach
ekologicznych. Dlatego w ramach
platformy przygotowane zostały także liczne case study, czyli analizy przypadków, które warto powielać oraz
krótkie i angażujące ćwiczenia on-line,
wykorzystujące indywidualne umiejętności uczestników.
Aby skorzystać z bezpłatnej platformy, należy wejść i zarejestrować się
na stronie http://platforma.ekokreatywni.pl/user/login.
Projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia“ dofinansowano
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/ekoinnowacje-na-platformie-elearningowej

Żródło fotografii: Wkimedia Commons
Licencja: C-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0

Konsultacje społeczne KE w sprawie Nauki 2.0
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące Nauki
2.0. Zbadane ma być podejście m.in.
do tego otwartego prowadzenia badań naukowych ukierunkowanego na
ludzi. Konsultacje potrwają do końca
września.
Nauka 2.0 to dość pojemny termin,
który zakłada m.in. bardziej otwarte
podejście naukowców do możliwości,
jakie daje np. Internet. Nauką 2.0
można więc np. nazwać badania,
w których naukowcy proszą internautów o pomoc w zbieraniu danych do
swoich badań, w analizie zebranych
informacji czy nawet proszą społeczności internetowe o środki na prowa-

dzenie badań. Dzięki takiemu otwartemu podejściu badacze mogą prowadzić badania w nowatorski sposób
- np. prosząc ludzi o informację
w przypadku zachorowania i przewidywać ewentualne wybuchy epidemii.
Nauka 2.0 oznacza też nowe możliwości dla współpracy między naukowcami z różnych części świata:
mogą się oni wymieniać ustaleniami
na początkowym etapie prac, porównywać swoje osiągnięcia i dyskutować o swoich badaniach. Publikacje
naukowe są w coraz większym stopniu nieodpłatnie dostępne w Internecie.
KE w swoich konsultacjach chce
zbadać, w jakim stopniu obywatele

uświadamiają sobie istnienie takich
tendencji i jak uczestniczą w działaniach, które można określić mianem
Nauki 2.0. Autorzy konsultacji chcą
się też dowiedzieć, co ludzie sądzą
o możliwościach, jakie daje nowa
nauka i jak dzięki niej poprawić konkurencyjność europejskiej nauki
i badań naukowych.
Termin udzielania odpowiedzi upływa
30 września 2014 r.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/konsultacje-spoleczne-ke-wsprawie-nauki-20
Źródło: PAP

Resort nauki zachęca do podpisywania "Paktu dla Horyzontu
2020"
Minister nauki zaapelowała do naukowców o podpisywanie "Paktu dla
Horyzontu 2020". Uczelnie zobowiązują się w nim do działań na rzecz
szerokiego udziału w konkursach
Horyzontu 2020, a ministerstwo do
premiowania naukowców ubiegających się o europejskie granty.
Horyzont 2020 to unijny program
ramowy na rzecz badań naukowych
i innowacji. Jego siedmioletni budżet
na lata 2014-2020 wyniesie prawie 80
mld euro. "Pakt dla Horyzontu 2020"
ma zmobilizować polskich badaczy,
aby skuteczniej sięgali po środki Unii
Europejskiej.
Założenia "Paktu dla Horyzontu 2020”
minister nauki i szkolnictwa wyższego
prof. Lena Kolarska-Bobińska przedstawiła pod koniec maja na zorganizowanej w Warszawie konferencji
„Horyzont 2020: wyzwania i szanse
dla polskiej nauki”. Dokument został
również opublikowany. Minister wystosowała również list do rektorów
uczelni, dyrektorów instytutów ba-

dawczych oraz Polskiej Akademii
Nauk, w którym zachęca do podpisywania "Paktu".
"Zwiększanie udziału polskich naukowców i przedsiębiorców w kolejnym programie ramowym finansowania badań naukowych w Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych celów
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Otwiera to bowiem nowe
szanse dla polskiej nauki, dla Polski” –
napisała w liście do uczelni prof. Lena
Kolarska-Bobińska.
Jak czytamy w liście, "Pakt" zobowiązuje MNiSW do stworzenia efektywnego systemu wspierania instytucji
naukowych i naukowców, podejmujących wysiłek konkurowania o międzynarodowe granty badawcze.
"Dokument zawiera również propozycje działań na poziomie uczelni
i instytutów, które będą stymulować
aktywniejsze uczestnictwo polskich
badaczy i przedsiębiorców w kolejnym programie ramowym” – pisze
minister nauki.

W "Pakcie dla Horyzontu 2020" resort nauki zobowiązuje się do wypracowania - wspólnie z Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych - nowych
zasad oceniania instytucji naukowych,
tak by uwzględniły one m.in. uczestnictwo i sukcesy jednostki naukowej
w konkursach Horyzontu 2020.
Usprawniona zostanie działalność
Krajowego Punktu Kontaktowego
oraz 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych. Mają one już nie tylko
informować naukowców o konkursach Horyzontu, ale też wprowadzać
system ich wspierania. Największa
zmiana polegać ma jednak na obowiązkowej ewaluacji projektu przez doświadczonych ekspertów jeszcze
przed jego złożeniem w konkursie
europejskim.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/resort-nauki-zacheca-dopodpisywania-paktu-dla-horyzontu2020-1116
Źródło: PAP

KE wzywa kraje UE do lepszego gospodarowania nakładami na
innowacje
KE wezwała państwa UE do zwiększenia nakładów na badania i innowacje.
Ma to być sposób na wsparcie ożywienia gospodarczego UE. Wicepremier
Elżbieta Bieńkowska powiedziała PAP,
że chce, by do 2020 r. nakłady te
wzrosły w Polsce do 1,7 proc. PKB.
Chociaż Unia Europejska jest wciąż
"naukowym supermocarstwem", które
jest źródłem ponad 30 proc. światowego dorobku w zakresie nauki i technologii, to wciąż ma trudności z przełożeniem tych wyników na wzrost gospodarczy - oceniła unijna komisarz ds.
badań, innowacji i nauki Maire Geoghegan-Quinn.
Aby to zmienić, KE proponuje, by kraje
UE opracowały stabilne, wieloletnie

strategie dotyczące łączenia badań
naukowych z biznesem. "Zbyt często
naukowcy i przedsiębiorcy żyją
w dwóch odrębnych światach. Narodowe strategie powinny dążyć do ich
połączenia" - zaznaczyła GeogheganQuinn.
Komisja chce też, by kraje poprawiły
jakość programów dotyczących
wspierania badań naukowych i innowacji, m.in. zmniejszając obciążenia
administracyjne. Zdaniem Komisji
państwa członkowskie powinny też
dołożyć starań, by poprawić jakość
kształcenia na uniwersytetach oraz
w instytucjach publicznych zajmują-

cych się badaniami i innowacjami, m.in.
poprzez wspieranie partnerstwa
z przedsiębiorstwami.
KE wezwała państwa członkowskie, by
"w sytuacji, kiedy organy publiczne odzyskują pole manewru w zakresie budżetu", potraktowały kwestię badań naukowych i innowacji priorytetowo. Jak przypomniała, zwiększenie wydatków na
badania naukowe i innowacje do 3 proc.
PKB jest nadal kluczowym celem Unii.
Cały artykul:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ke-wzywa-kraje-ue-do-lepszegogospodarowania-nakladami-nainnowacje
Źródło: PAP

Przewodnik po europejskich
instrumentach finansowych
Komisja Europejska opracowała przewodnik dotyczący synergii między funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, programem Horyzont
2020 i innymi programami finansowa-
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nia badań, innowacji. Przewodnik dostępny jest na stronie:
http://www.kowi.de/en/Portaldata/2/
Resources/horizon2020/Guide-H2020Synergies.pdf
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Rozstanie i finanse barierą podczas naukowych staży
badaczy za granicą
Wyjazdy do zagranicznych ośrodków
naukowych wspierają rozwój kariery
naukowej. Problem stanowi jednak
konieczność rozstania z bliskimi czy
brak oferty programów wyjazdowych
dla ludzi po 35. roku życia - mówili
uczestnicy
wtorkowej
konferencji
w PAN.
Mobilność na rynku pracy naukowej
staje się normą, zaś wyjazdy do zagranicznych ośrodków naukowych wspierają rozwój kolejnych stopni kariery
badacza - podkreślał dr hab. Michał
Wierzchoń z AMU i Uniwersytetu Jagiellońskiego na konferencji w Polskiej
Akademii Nauk. Na konferencji tej
przedstawiono raport pt. "Mobilność
polskich naukowców II: wnioski i reko-

mendacje", przygotowywany przez
członków Zespołu ds. Mobilności
Naukowców w ramach Akademii
Młodych Uczonych (AMU). Dokument przedstawia analizę korzyści
i barier wynikających z obecnego
modelu mobilności naukowców.
Na zagraniczne staże i projekty polscy naukowcy najchętniej wybierają
ośrodki w Szwajcarii i krajach anglojęzycznych - Kanadzie, USA, Wielkiej
Brytanii i Australii. Popularne są też
Szwecja, Holandia, Dania, Niemcy,
Belgia i Francja.
Mobilność jest wspierana przez specjalne programy (m.in. Narodowego
Centrum Nauki, Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej czy resortu nauki),

ułatwiające zarówno wyjazdy, jak
i powroty do kraju.
"Programy wspierające mobilność
międzynarodową skierowane są jednak głównie do osób w wieku poniżej
35 lat. Właśnie ten wiek stanowi linię
demarkacyjną, po której coraz trudniej zdobyć stypendium. Brak jest
programów dla starszych beneficjentów" - zauważył Wierzchoń.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/narodowe-centrum-naukiprzyznalo-stypendia-i-staze-warte-32mln-zl
Źródło: PAP

Kolarska-Bobińska: chcemy wprowadzić bezpłatny drugi
kierunek studiów
Minister nauki Lena Kolarska-Bobińska
chce jak najszybciej wprowadzić bezpłatny drugi kierunek studiów. Powiedziała, że liczy na zmianę przepisów
jeszcze przed nowym rokiem akademickim.
Na początku czerwca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy
dotyczące odpłatności za drugi kierunek
studiów są niezgodne z konstytucją.
Studia stacjonarne, zdaniem Trybunału,
należą do zakresu podstawowej działalności publicznych szkół wyższych i powinny być bezpłatne. Zgodnie z orzeczeniem TK obecne przepisy dotyczące
opłat mają przestać obowiązywać 30
września 2015 r. Obowiązujące aktual-

ne przepisy zakładają, że prawo do
bezpłatnych studiów na drugim
kierunku mają tylko te osoby, które
uzyskają tam co roku prawo do
stypendium rektora (maksymalnie
10 proc. studentów).
Lena Kolarska-Bobińska mówiła
w radiowej Trójce, że nie ma jeszcze uzasadnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a to od niego
zależy treść nowych rozwiązań
prawnych. "Nasza decyzja jest taka,
by jak najszybciej wyjaśnić niepewność studentów i uczelni, i wprowadzić bezpłatny drugi kierunek" powiedziała i przypomniała, że
w Sejmie trwają prace nad noweli-

zacją ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym.
Minister wyraziła nadzieję, że Sejm
jeszcze przed letnią przerwą (do
końca lipca) dokończy prace nad
ustawą. "A wtedy sytuacja będzie
jasna pod koniec sierpnia" - powiedziała. Zapewniła, że "w tej ustawie
bezpłatny drugi kierunek zostanie
zapisany".
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/kolarska-bobinska-chcemywprowadzic-bezplatny-drugi-kierunek
-studiow
Źródło: PAP

NCBR przystąpiło do inicjatywy ERA-Net Smart Grids Plus
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
przystąpiło do inicjatywy mającej na
celu ustanowienie nowego projektu
w obszarze inteligentnych sieci wysokoenergetycznych - ERA-Net Smart Grids
Plus.
W maju 2014 roku koordynator, Austrian Ministry of Transport, Innovation
and Technology, przesłał do Komisji
Europejskiej dokumentację projektu,
która obecnie oczekuje na zatwierdzenie. Szczegółowe dane dotyczące projektu ERA-Net Smart Grids Plus, po ustanowieniu go przez Komisję Europejską.
zostaną zamieszczone na stronie inter-

netowej NCBR.
Międzynarodowa strona inicjatywy:
http://www.sgeranetplus.eu/
index.php
Źródło: NCBiR

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
WYZWANIA SPOŁECZNE
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587801-10._energy_wp_2014-2015_en.pdf
Konkurs na projekty dotyczące efektywności energetycznej, konkurencyjnej energii niskoemisyjnej, inteligentnych miast
i społeczności.
Efektywność energetyczna
PPP EEB AND SPIRE TOPICS - H2020-EE-2015-1-PPP
Termin składania wniosków: 9.12.2014.
H2020-EE-2015-4-PDA Market Uptake, 10.06.2015
Termin składania wniosków: 9.12.2014.
Konkurencyjna energia niskoemisyjna
H2020-LCE-2015-1
Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 3.09.2014, w drugim etapie: 3.03.2015.
H2020-LCE-2014-2
Termin składania wniosków: 10.09.2014.
H2020-LCE-2014-1
Termin składania wniosków w drugim etapie: 23.09.2014.
H2020-LCE-2015-2
Termin składania wniosków: 03.03.2015.
H2020-LCE-2015-3
Termin składania wniosków: 03.03.2015.
H2020-LCE-2015-4
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
Inteligentne miasta i społeczności
H2020-SCC-2015
Termin składania wniosków: 03.03.2015.
Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy
ISIB-4-2014/2015: Improved data and management models for sustainable forestry
Termin składania wniosków: 24.02.2015.
Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
MG.1.2-2015 Enhancing resource efficiency of aviation
Termin składania wniosków: 31.03.2015.
GV.1 -2014: Next generation of competitive lithium ion batteries to meet customer expectations
Termin składania wniosków: 28.08.2014.
GV.2-2014: Optimised and systematic energy management in electric vehicles
Termin składania wniosków: 28.08.2014,
GV.3-2014: Future natural gas powertrains and components for cars and vans
Termin składania wniosków: 28.08.2014.
GV.4-2014: Hybrid light and heavy duty vehicles
Termin składania wniosków: 28.08.2014.
GV.5-2014: Electric two-wheelers and new light vehicle concepts
Termin składania wniosków: 28.08.2014.
GV.6-2015: Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimized emissions
Termin składania wniosków: 27.08.2015.
GV.7-2014: Future natural gas powertrains and components for heavy duty vehicles
Termin składania wniosków: 28.08.2014.
GV.8-2015: Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid
Termin składania wniosków: 27.08.2015.
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
WASTE-6-2015: Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development
Termin składania wniosków: 16.10.2014.
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WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products
Termin składania wniosków: 16.10.2014.
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
DRS-12-2015: Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under
“smart meters” threats
Termin składania wniosków: 27.08.2015.
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
Proof of Concept ERC-2014-PoC
Celem projektów jest sprawdzenie możliwości zastosowania wyników innowacyjnych projektów realizowanych w ramach konkursów Europejskiej Rady Badań (ERC). Konkurs dla osób realizujący granty ERC lub osób, które zakończyły realizację grantów
ERC nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu PoC. Dofinansowanie projektu wynosi 150 tys. euro na okres do 18
miesięcy.
Termin składania wniosków: 1.10.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-poc.html
ERC Advanced Grant
Konkurs skierowany do doświadczonych, wybitnych naukowców każdej narodowości, którzy zamierzają prowadzić działalność
badawczą w dowolnym państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym. Tematyka wniosków dowolna.
Termin składania wniosków: 21.10.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
Przyszłe i powstające technologie
Celem konkursów będzie wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana będzie współpraca między dyscyplinami naukowymi w odniesieniu do
radykalnie nowych pomysłów obarczonych wysokim stopniem ryzyka w celu przyspieszenia opracowania najbardziej obiecujących nowych obszarów nauki i technologii oraz ustrukturyzowania społeczności naukowych na szczeblu Unii.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587754-02._fet_wp2014-2015_en.pdf
Działania Marie Skłodowskiej Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych, a także atrakcyjne możliwości rozwoju
kariery i wymiany wiedzy, poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców, w celu jak najlepszego
przygotowania ich do podjęcia obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587755-03._msca_calls_wp2014-2015_en.pdf
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 Europie lub poza nią. Program szczególnie
wspiera powrót i reintegrację naukowców spoza Europy, powrót po 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
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
Nanotechnology and Advanced Materials for low-carbon energy technologies and Energy Efficiency
NMP 17 – 2014: Post-lithium ion batteries for electric automotive applications
Termin składania wniosków: 7.10.2014.
NMP 14 – 2015: ERA-NET on Materials (including Materials for Energy)
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 15 – 2015: Materials innovations for the optimization of cooling in power plants
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 16 – 2015: Extended in-service life of advanced functional materials in energy technologies (capture, conversion, storage
and/or transmission of energy)
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
Call for EeB - Energy- Efficient Buildings
EeB 6 –2015: Integrated solutions of thermal energy storage for building applications
EeB 7 –2015: New tools and methodologies to reduce the gap between predicted and actual energy performances at the level
of buildings and blocks of buildings
EeB 8 –2015: Integrated approach to retrofitting of residential buildings
Termin składania wniosków: 09.12.2014.
Call for SPIRE – Sustainable Process Industries
SPIRE 5 –2015: New adaptable catalytic reactor methodologies for Process Intensification
SPIRE 6 –2015: Energy and resource management systems for improved efficiency in the process industries
Termin składania wniosków 09.12.2014.
UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA
TEAMING
Celem konkursu jest modernizacja istniejących lub stworzenie nowych Centrów Doskonałości zlokalizowanych w regionach
mniej rozwniętych w obszarze badań i innowacji. Regiony te mają rozwijac swój potencjał dzięki połączniu sił z wiodącymi
instytucjami badawczymi w Europie.
Termin składania wniosków: 17.09.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-1.html
ERA CHAIRS
W ramach konkursu uczelnie i inne kwalifikujące się organizacje badawcze uzyskają wsparcie w przyciąganiu i utrzymywaniu
wysokiej jakości zasobów kadrowych oraz we wdrażaniu zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia doskonałości. Przewodniczący ERA CHAIRS powinien być wybitnym naukowcem i menedżerem badań w danej dziedzinie z doświadczeniem
i sukcesami na stanowisku kierowniczym. Powinien zbudować własny zespół i wspomagać organizację badawczą
w znaczącej poprawie osiągnięć naukowych i skuteczniejszym pozyskiwaniu konkurencyjnego dofinansowania.
Termin składania wniosków: 15.10.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-2.html
TWINNING
Celem projektów jest wzmocnienie potencjału naukowo-technologicznego i innowacyjnego instytucji mających siedzibę
w kraju o niższym potencjale badawczym poprzez nawiązanie przez te instytucje współpracy z co najmniej dwoma europejskimi ośrodkami wiodącymi w obszarze, w którym instytucje o mniejszym potencjale chcą się rozwijać.
Termin składania wniosków: 2.12.2014 (prawdopodobnie ulegnie przedłużeniu).
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064-h2020-twinn-2015.html
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-wp1415
-euratom_en.pdf
WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE WODORU I OGNIW PALIWOWYCH 2 - FCH 2 JU
Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru i Ogniw Paliwowych jest formą partnerstwa publiczno-prywatnego wspierającego badania
w zakresie technologii wodoru i ogniw paliwowych. FCH JU tworzona jest wspólnie przez Komisję Europejską, Industry Gruping i Research Gruping. W ramach konkursu trwa nabór na projekty dotyczące 22 topicków, w tym 14 topicków na projekty
badawczo - wdrożeniowe, 6 topicków na projekty wdrożeniowe i 2 na projekty wspomagające.
Termin składania wniosków: 6.11.2014.
http://www.fch-ju.eu/news/pre-announcement-fch-ju-call-2014
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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
EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWOTECHNICZNYCH - COST
KRÓTKOTERMINOWE MISJE NAUKOWE (SHORT TERM SCIENTIFIC MISSIONS, STSM)
Krótkoterminowe misje naukowe (Short Term Scientific Missions, STSM) organizowane są w ramach programu COST. Mają na celu
wspieranie mobilności indywidualnej oraz wzmocnienie istniejących sieci współpracy. Misje STSM pozwalają odwiedzić uczelnie
lub instytucje z innego kraju uczestniczące w programie COST. Celem wizyt jest wymiana doświadczeń, wiedzy, transfer wiedzy
z zakresu obsługi finansowej, prawnej i administracyjnej, zarządzania projektami oraz tworzenie sieci dla obsługi administracyjnej,
finansowej, prawnej uniwersytetów, instytucji badawczych itp. Minimalny czas trwania misji wynosi 1 tydzień (5 dni roboczych),
a maksymalny 3 miesiące. Finansowany jest koszty podróży i pobytu.
Termin składania wniosków: 1.10.2014.

http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/fileadmin/mediapool-bestprac/documents/var/BESTPRAC_STSM-Info.pdf
WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI EIT
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił 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/
CONNECTING EUROPE FACILITY – CEF – ŁĄCZĄC EUROPĘ
Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility, CEF) to instrument mający na celu wsparcie projektów infrastrukturalnych
w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych. W ramach instrumentu będą finansowane działania mające na
celu rozbudowę infrastruktury służącej wzmacnianiu Wspólnego Rynku Europejskiego. Instrument przyczyni się do uczynienia
europejskiej gospodarki bardziej ekologiczną poprzez promowanie czystszych form transportu, szybkich połączeń szerokopasmowych i ułatwianie korzystania z odnawialnych źródeł energii, zgodnie ze strategią Europa 2020. Finansowanie sieci energetycznych będzie służyło dalszej integracji wewnętrznego rynku energii, zmniejszenia zależności energetycznej UE i wzmocnienia
bezpieczeństwa dostaw. Dofinansowane mogą zostać zarówno prace studyjne, jak i roboty budowlane. Wsparcie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” mogą uzyskać projekty wspólnego zainteresowania, które w największym stopniu przyczyniają się do
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w UE oraz budowy wspólnego rynku energii.
Budżet CEF na lata 2014-2020 wynosi 30 mld euro.
CEF jest podzielony na trzy sektory:

CEF transport

CEF energia

CEF Telecom
Termin składania wniosków w obszarze energia: 19.08.2014.
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm
MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
Celem Funduszu jest promocja regionalnego współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz inicjatyw związanych z wymianą
młodzieży i współpracą transgraniczną.
Granty standardowe
termin składania wniosków: 15.09.2014,
małe granty
termin składania wniosków: 1.09.2014.
http://visegradfund.org/

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe i krajowe
INICJATYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
http://www.cei.int/
PROGRAM WYMIANY KNOW-HOW (ANG. KNOW-HOW EXCHANGE PROGRAMME, KEP), WŁOCHY
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 aplikującego o dofinasowanie projektu to: jednen podmiot z państwa członkowskiego UE i ISE (dostarczyciel know-how)
i jednen podmiot z państwa członkowskiego ISE spoza UE (odbiorca know-how). W skład konsorcjum mogą wchodzić również inni
partnerzy. Preferowane są jednak partnerstwa małe, dobrze ukierunkowane.
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 40.000 euro.
Termin składania wniosków: 15.07.2014.
http://www.cei.int/KEP?tab=2
FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
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: 1.09.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp/
SKILLS-COACHING
Celem programu jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej.
Program umożliwia pracę pod okiem doświadczonego coacha.
Termin składania wniosków: 1.09.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/
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: 15.09.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
SKILLS – INTER
Celem programu jest rozwój umiejętności młodych uczonych z zakresu popularyzowania nauki. W programie mogą brać udział
doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce; doktorzy będący pracownikami naukowymi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP – do 6 lat po doktoracie; absolwenci
studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, zamierzający realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP. Program realizowany jest w formie szkoleń oraz konkursu na zaprezentowanie projektu naukowego o charakterze interdyscyplinarnym w najbardziej przystępny i zrozumiały sposób.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/konkurs-popularyzatorski-inter/
WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE (WSN)
Wspieranie wybitnych uczonych poprzez umożliwienie im wyjazdu (o charakterze sabbatical leave) do uznanych ośrodków naukowych za granicą w celu prowadzenia tam pracy badawczej. Adresatami programu są Laureaci programu MISTRZ (wcześniej – Subsydia Profesorskie), którzy: zakończyli realizację projektu w programie MISTRZ, a ich sprawozdanie końcowe zostało zaakceptowane przez FNP, są pracownikami polskiej jednostki naukowej. Wysokość stypendium wynosi do 5 500 Euro miesięcznie i jest
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przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy.
Termin składania wniosków: 20.10.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/wyjazdowe-stypendia-naukowe-dla-laureatow-programu-mistrz/
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
Szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, szkolenia dotyczące transferu technologii
i przedsiębiorczości, warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej, szkolenia z zakresu upowszechniania nauki. Do udziału
w szkoleniach zaproszone są osoby zamieszkałe w Polsce, będące: pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę
w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktorantami z polskich jednostek naukowych, absolwentami studiów
doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-szkolenia/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
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.
Termin składania wniosków: 31.07.2014.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/niemcy/zaproszenie-do-skladania
-wnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osobowej-przy-realizacji-projektow-badawczych-w-latach2015-2016.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/komunikaty/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-finansowanie-w-2015-roku-inwestycji-w-zakresieduzej-infrastruktury-badawczej-i-inwestycji-budowlanych-sluzacych-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych.html
INWESTYCJE BUDOWLANE
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-finansowanie-w-2015-roku-inwestycji-w-zakresieduzej-infrastruktury-badawczej-i-inwestycji-budowlanych-sluzacych-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych.html
WYMIANA OSOBOWA Z REPUBLIKĄ AUSTRII NA LATA 2015-2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych
i Gospodarki (BMWFW) realizują wspólny Program wykonawczy służący intensyfikacji współpracy naukowej obu państw poprzez
wspieranie mobilności naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych. MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków
finansowych na realizację projektów przyjętych do realizacji w ramach tego programu. Finansowanie prowadzonych badań naukowych musi być natomiast zagwarantowane z innych źródeł. O środki finansowe na prowadzenie badań podstawowych można się
ubiegać w Narodowym Centrum Nauki (program HARMONIA), powołując się na Protokół ze spotkania Polsko-Austriackiej Grupy
Roboczej ds. współpracy naukowo-technicznej z dn. 6 marca 2014 r.
Termin składania wniosków: 30.09.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie -do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-protokoluwykonawczego-z-republika-austrii-na-lata-2015-2017.html
„GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ” W 2014 R.
Program „Granty na granty” to inicjatywa resortu nauki, która dąży do aktywizacji i poprawy skuteczności polskich naukowców
w zdobywaniu europejskich grantów. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację
projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.
Termin składania wniosków: nabór ciągły do 31.12.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programugranty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-w-2014-r.html

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
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
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.
Termin składania wniosków: 8.09.2014.
http://program-gekon.pl/
EUROSTARS 2
Program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierający projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa
prowadzące B+R. Program Eurostars 2 jest realizowany w oparciu o sieć Narodowych Biur EUREKI, przedstawicieli państw
członkowskich w Grupie Wysokiego Szczebla EUREKI oraz Sekretariat EUREKI. Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych,
jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć przynajmniej dwóch partnerów z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie. Niezbędnym elementem wniosku jest
plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia.
Termin składania wniosków: 11.09.2014 r. godz. 20:00 CET.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,2824,nabor-wnioskow-w-2-konkursie-programueurostars-2.html
https://www.eurostars-eureka.eu/
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INICJATYWA CORNET
Inicjatywa CORNET jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań konkretnych branż
przemysłowych. Badania branżowe są przeprowadzane na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności MSP. Ich
inicjatorami są zrzeszenia firm a wykonawcami wyspecjalizowane jednostki naukowe, działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. NCBR zaplanowało budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów
w projektach wyłonionych w konkursie.
Termin składania wniosków międzynarodowych w wersji elektronicznej: 26.09.2014, godz. 12:00.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 26.09.2014.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 10.10.2014.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,2773,18-konkurs-wramach-inicjatywy-cornet.html
http://www.cornet-era.net/
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M-ERA.NET 2014
W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których
wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet
w wysokości 0,5 mln euro.
Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 16.09.2014, godz. 12:00.
Termin składania wniosków w drugim etapie: 18.02.2015.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/konkurs-2014/art,2817,m-era-net-otwarcie-naboruwnioskow-w-konkursie-m-era-net-call-2014.html
http://m-era.net/joint-call-2014
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: 15.09.2014.
Wnioskodawcy zostaną poproszeni o złożenie wniosków krajowych po ogłoszeniu ostatecznej listy rankingowej projektów
rekomendowanych do finansowania – prawdopodobnie w grudniu 2014 roku.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/solar/aktualnosci/
http://www.solar-era.net/joint-calls/
ERA.Net RUS PLUS
Przez projekty innowacyjne rozumie się projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wykreowanie innowacyjnych produktów, usług lub procesów o znacznej wartości gospodarczej i/lub społecznej. W porównaniu z dość zaawansowaną współpracą między państwami członkowskimi UE i stowarzyszonymi a Rosją w dziedzinie badań podstawowych, współpraca
w zakresie innowacji i badań aplikacyjnych wciąż posiada ogromny potencjał do wykorzystania.
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 międzynarodowych wniosków pełnych: wrzesień 2014 r.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania,
zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie
oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
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
ERA.Net RUS PLUS - SCIENCE & TECHNOLOGY (S&T)
Projekty S&T to projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez konsorcja naukowe i ukierunkowane na wytworzenie
nowej wiedzy poprzez badania podstawowe, prace rozwojowe i badania przemysłowe, przy czym każdy z partnerów aktywnie realizuje wyznaczone cele, które razem złożą się na osiągnięcie wspólnych założeń projektu. Tematyka konkursu obejmuje m.in.:
1. Nanotechnologies
1.1 Advanced nano-sensors for environment and health
1.2 Novel functional nanomaterials based on design and modelling
1.3 Nanomaterials for efficient lighting
2. Environment/climate change
2.1 Increasing the reliability of regional climate projections: models and measurement
2.2 Environmental impact and risk of raw materials extraction and transportation
2.3 Extreme climate events and their impact on the environment
Termin składania wniosków wstępnych: 25.09.2014 r., godz. 17:00 CET.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-rus-plus/aktualnosci/art,2800,era-net-rus-plus-otwarcie-naboruwnioskow-w-sciezce-st.html
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 sierpień-wrzesień 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
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: zależy od terminu uruchomienia programu POIR.
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: zależy od terminu uruchomienia programu POIR.
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 społecznogospodarczego 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/

NARODOWY FUNDUSZ
(NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/

OCHRONY

ŚRODOWISKA

I

GOSPODARKI

WODNEJ

OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej
lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu;

modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi,
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w
tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu
(kogeneracji/ trigeneracji).

instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1.
Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące
przedmiotem realizacji projektu są własnością lub we władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki
użyteczności publicznej.
O dofinansowanie mogą ubiegać się: podmioty publiczne i podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.
Termin składania wniosków: 15.09.2014, godz.15:00.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/nabory/art,6,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-funduszy-eog-20092014-dla-programu-operacyjnego-pl04.html
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BOCIAN
Program priorytetowego pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału
rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”. Nabór 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-wnioskow-bocian/
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.
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.
Termin składania wniosków o dofinansowanie NFOSiGW: 28.07.2014.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,166,wspolfinansowanie-projektow-life2014-ze-srodkow-nfosigw.html
Termin składania wniosków: 16.10.2014.
http://ec.europa.eu/environment/life/
INNE
SEED FUNDING INSTYTUTU SZWEDZKIEGO
Instytut Szwedzki oferuje dofinansowanie typu Seed Funding służące nawiązywaniu nowej lub rozwojowi istniejącej współ-pracy
pomiędzy instytucjami szwedzkimi i partnerami z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi, a w niektó-rych 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 jeszcze w 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/
INNOWACJA JEST KOBIETĄ
Konkurs organizuje Fundacja Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki. Jego celem jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego
lub współautorskiego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania. Zgłoszenia mogą
przesyłać badaczki, które nie przekroczyły 35. roku życia.
Termin składania wniosków: 31.07.2014.
http://www.kobietynauki.org/home/innowacja-jest-kobieta-iv-edycja.
KONKURS O NAGRODĘ ABB
Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku
polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 zł. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 15 000 zł każde.
Zgłaszane prace muszą dotyczyć następującej tematyki: elektroenergetyka, automatyka i diagnostyka przemysłowa, energoelektronika, inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania; zaawansowane technologie i systemy inżynierskie, technologie i systemy informatyczne, nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych.
Konkurs ma charakter dwuetapowy.
Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 15.11.2014.
http://new.abb.com/pl/o-nas/technologie/korporacyjne-centrum-badawcze-abb/inicjatywy/konkurs-o-nagrode-abb-edycja-20142015
UWAGA!! W przeglądzie nie uwzględniono: kredytów, finansowania wdrażanego przez PARP i MG, programów dla miast, gmin, programów
wojewódzkich, programów niewspółfinansowanych, programów dot. zarządzania energią w budynkach.
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
2014.07.23
Warszawa
Energetyka wiatrowa dla nietechników - technika, projektowanie, użytkowanie
Firma w4e zachęca do udziału
w szkoleniach otwartych z zakresu
energii odnawialnej. Tematyka spotkań koncentrować się będzie na
energetyce wiatrowej i fotowoltaice.
Szkolenia kierowane są zarówno do
specjalistów z branży, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniu specjalistycznym skupiającym się np. na pomiarze
wietrzności, analizach komputerowych, aspektach technicznych czy
najnowszych uregulowaniach prawnych, jak i osób, które potrzebują
zdobyć wiedzę z zakresu OZE
w podstawowym zakresie.
http://www.w4e.pl/szkolenia/szkoleni
a_otwarte
2014.07.24
Warszawa
Fotowoltaika dla nie-techników 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.
Szkolenia kierowane są zarówno do
specjalistów z branży, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniu specjalistycznym skupiającym się np. na pomiarze
wietrzności, analizach komputerowych, aspektach technicznych czy
najnowszych uregulowaniach prawnych, jak i osób, które potrzebują
zdobyć wiedzę z zakresu OZE
w podstawowym zakresie.
http://www.w4e.pl/szkolenia/szkoleni
a_otwarte
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2014.08.19 - 2014.08.21
Aberdeen, Wielka Brytania
2nd International Symposium on
Energy Challenges and Mechanics (ECM2)
Tematyka sympozjum ECM2 dotyczyć będzie wyzwań energetycznych
i obejmie wiele obszarów technologii,
nauki, gospodarki i polityki, w tym
obszar energii odnawialnej, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa
i środowiska.
http://pluslearning.co.uk/ecm2/index.h
tml

2014.08.21 - 2014.08.22
Jachranka
II edycja Seminarium "Czynniki
rozwoju inwestycji kogeneracyjnych"
Seminarium będzie miało charakter
wykładowo-dyskusyjny. W trakcie
wydarzenia omówione zostaną możliwości inwestowania we wszystkie
rodzaje kogeneracji. Eksperci prowadzący spotkanie zanalizują opłacalność
budowy i modernizacji poszczególnych zakładów biorąc pod uwagę
m.in. ich wielkość, lokalizację i dobrane technologie oraz skomentują
wpływ systemów wsparcia na rozwój
CHP, a także zwrócą uwagę, jak czytać prognozy szacujące czas zwrotu
nakładów inwestycyjnych.
http://cbepolska.pl/pl/ii-seminariumczynniki-rozwoju-inwestycjikogeneracyjnych.html?start=3
2014.08.25
Warszawa
Jak chronić know-how w przedsiębiorstwie
Celem szkolenia jest przedstawienie
instrumentów ochrony know-how
w przedsiębiorstwie w relacjach wewnętrznych, z kontrahentami, urzędami i sądami. Szczególny nacisk zostanie położony na ochronę tajemnic
przedsiębiorstwa względem pracowników.
http://www.btprogress.com/szkolenia.
php?art=785&jak_chronic_know how_w_przedsiebiorstwie
2014.08.25 - 2014.08.28
Genewa, Szwajcaria
Sustainable Energy Technologies
SET 2014
13-ta edycja międzynarodowej konferencji na temat odnawialnych źródeł
energii. SET 2014 skierowana jest do
naukowców, polityków i przedstawicieli przemysłu. Będzie stanowić forum wymiany najnowszych informacji
technologicznych, rozpowszechniania
wyników badań i prezentacji nowych
osiągnięć w dziedzinie zrównoważonej energii.
http://set2014.hes -so.ch/en/set 3085.html
2014.08.27 - 2014.08.29
Reykjavik, Islandia
Nordic Biogas Conference, NBC
2014
Konferencja stanowi platformę wy-

miany doświadczeń i wiedzy w branży
biogazowej. Program konferencji obejmuje zagadnienia od obróbki wstępnej
podłoża do zwiększenia produkcji biogazu, poprzez wykorzystanie gazu wysypiskowego aż do przyszłych instalacji
biogazowych.
http://www.sorpa.is/nbc/
2014.09.03 - 2014.09.04
Amsterdam, Holandia
Co-firing of Biomass
Warsztaty dotyczące współspalania
biomasy. Podczas warsztatów przedstawione zostaną problemy techniczne,
które pojawiają się podczas współspalania biomasy z węglem w infrastrukturze
istniejącej oraz w infrastrukturze nowej
generacji.
h t t p : / / w w w . v d i w i s s e n s f o rum.de/en/nc/events/detailseite/event/0
6SE300001/
2014.09.07 - 2014.09.09
Sztokholm, Szwecja
14th International Symposium on
District Heating and Cooling
14-ta edycja międzynarodowego sympozjum na temat ciepłownictwa i chłodzenia. Celem sympozjum jest omówienie na forum międzynarodowym kwestii o istotnym znaczeniu dla energetyki
cieplnej oraz przedstawiania wyników
badań w tym zakresie.
http://www.svenskfjarrvarme.se/dhc14
2014.09.10 - 2014.09.11
Stuttgart, Niemcy
Progress in Biogas III
Trzecia międzynarodowa konferencja
dotycząca innowacji w technologiach
i technikach biogazowych oraz praktycznych i naukowych wyników funkcjonowania małych zdecentralizowanych systemów biogazowych zainstalowanych w gospodarstwach domowym,
rolnictwie, przemyśle, miastach.
http://www.progress-in-biogas.com/
2014.09.11
Warszawa
Kongres Smart City
Podczas kongresu poszukiwane będą
odpowiedzi na pytania: jak przełożyć
teorię „Smart City” na konkretne rozwiązania, jak budować potencjał gospodarczy i podnosić jakość życia mieszkańców przez zintegrowane działania,
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ROK 2014

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
2014.09.14 - 2014.09.17
Międzyzdroje
XVIII Forum Ciepłowników Polskich
Forum podczas którego prezentowane
są najlepsze, najskuteczniejsze, najnowsze rozwiązania w ciepłownictwie. Motywem przewodnim XVIII Forum będzie
hasło "Ciepło w Europie".
http://fcp.org.pl/XVIII_FCP.html
2014.09.16 - 2014.09.18
Bielsko-Biała
27. Międzynarodowe Energetyczne
Targi Bielskie ENERGETAB 2014
ENERGETAB to największe w Polsce
targi nowoczesnych urządzeń, aparatury
i technologii dla przemysłu energetycznego. To jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora
elektroenergetycznego. Ekspozycja targowa obejmuje następujące obszary
tematyczne: przesył, dystrybucję i rozdział energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
elektrotechnikę i elektronikę przemysłową.
http://www.energetab.pl/
2014.09.16 - 2014.09.17
Helsinki, Finlandia
Bioenergy from Forest
Konferencja dotycząca czynników wpływających na przyszłość bioenergii, nowoczesnych bio-technologii i rozwiązań
biznesowych, w tym systemów logistycznych, zarządzania, rynku energii
i zielonego marketingu, handlu międzynarodowego i innych czynników wpływających na leśnictwo, rolnictwo, przemysł i klimat.
http://www.bioenergyevents.fi/Conferen
ce
2014.09.16 - 2014.09.19
EuroSun 2014
Aix les Bains, Francja
Konferencja dotycząca energetyki słonecznej i jej roli w transformacji w kierunki energetyki opartej na źródłach
odnawialnych.
http://www.eurosun2014.org/cms/home.
html

2014.09.17 - 2014.09.19
Warszawa
Konferencja i wystawa "Nafta
i Gaz 2014
Jedno z najważniejszych wydarzeń
branży paliwowo-energetycznej, cenne źródło specjalistycznych informacji
oraz forum wymiany wiedzy
i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sfer rządowych i biznesowych.
Niewątpliwym osiągnięciem konferencji jest interesująca problematyka
przyciągająca znaczące osobistości
życia politycznego, gospodarczego
i naukowego oraz kluczowych przedstawicieli tej branży. Co roku
w dyskusji na temat stanu, przyszłości, problemów i planów rozwoju
sektora paliwowego uczestniczą ważne osobistości ze strony rządu,
a także kierownictwo największych
przedsiębiorstw.
http://www.naftaigaz.ztw.pl/
2014.09.18
Łódź
Kongres Smart City
Podczas kongresu poszukiwane będą
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
2014.09.18 - 2014.09.19
Warszawa
Tworzenie strategii ochrony
własności intelektualnej oraz
metody i koszty
Celem szkolenia jest przedstawienie
najbardziej optymalnych strategii
ochrony własności intelektualnej
(w szczególności wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych), metod ich doboru w zależności od biznesowych celów firmy/instytucji/uczelni oraz związanych
z tym kosztów. Omówione zostaną
przykłady różnych ścieżek postępowań prowadzących do ochrony na
poziomie krajowym i międzynarodowym oraz wytyczne dokonywania
wyboru terytorium, na którym własność intelektualna powinna być
chroniona.
http://www.btprogress.com/szkolenia.
php?art=780&tworzenie_strategii_oc

hrony_wlasnosci_intelektualnej_oraz_m
etody_i_koszty
2014.09.18 - 2014.09.19
Kraków
Konferencja: "Heat not Lost - efektywność energetyczna, izolacje
termiczne dla energetyki i przemysłu, projektowanie i wykonawstwo"
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli: elektrowni, elektrociepłowni,
zakładów chemicznych, rafinerii, projektantów kotłów i instalacji przemysłowych, dostawców narzędzi i maszyn do
wykonawstwa izolacji termicznych, audytorów energetycznych, wykonawców
izolacji przemysłowych.
h t t p : / / n o w a energia.com.pl/2014/02/19/konferencjaheat-not-lost-efektywnoscenergetyczna-izolacje-termiczne-dlaenergetyki-i-przemyslu-projektowanie-iwykonawstwo/
2014.09.18 - 2014.09.19
Warszawa
Tworzenie strategii ochrony własności intelektualnej oraz metody
i koszty
Celem szkolenia jest przedstawienie
najbardziej optymalnych strategii ochrony własności intelektualnej (w szczególności wynalazków, znaków towarowych
i wzorów przemysłowych), metod ich
doboru w zależności od biznesowych
celów firmy/instytucji/uczelni oraz związanych z tym kosztów. Omówione zostaną przykłady różnych ścieżek postępowań prowadzących do ochrony na
poziomie krajowym i międzynarodowym
oraz wytyczne dokonywania wyboru
terytorium, na którym własność intelektualna powinna być chroniona.
http://www.btprogress.com/szkolenia.ph
p?art=780&tworzenie_strategii_ochrony
_
w
l
a
snosci_intelektualnej_oraz_metody_i_k
oszty
2014.09.22
Warszawa
Prawa własności przemysłowej
jako przedmiot zabezpieczenia
wierzytelności
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy
dotyczącej aspektów prawnych związanych z wykorzystaniem praw własności
przemysłowej (w szczególności patentów i praw ochronnych na znaki towarowe) jako przedmiotu zastawu zwykłego lub rejestrowego zabezpieczającego
wierzytelności.
http://www.btprogress.com/szkolenia.ph

Wydarzenia
p?art=779&prawa_wlasnosci_przemy
slowej_jako_przedmiot_zabezpieczen
ia_wierzytelnosci
2014.09.22 - 2014.09.26
Amsterdam, Holandia
29th EUPVSEC Conference
Międzynarodowa konferencja dotycząca fotowoltaiki - wyników badań
naukowych, nowych
technologii
i aplikacji.
https://www.photovoltaicconference.com/
2014.09.24
Warszawa
Konferencja "Inteligentne sieci konsument, rynek i środowisko"
Konferencja dotycząca inteligentnych
sieci.
http://www.ptpiree.pl/?d=3&a=detal&i
a=394
2014.09.24
Warszawa
VI edycja Konferencji Praktyczne Aspekty Inwestycji w Zieloną
Energię
Podczas spotkania omawiane będą
zagadnienia takie jak: rynek energetyki odnawialnej w Polsce i perspektywy jego rozwoju, zastosowanie systemów informacji przestrzennej dla
branży OZE, dobre praktyki w projektowaniu małych elektrowni wodnych, jak prawidłowo i skutecznie
przeprowadzić proces projektowania
farmy fotowoltaicznej, wykorzystanie
hydroenergetyczne istniejących
obiektów piętrzących wodę w Polsce.
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/vi -edycja konferencji-praktyczne-aspektyinwestycji-w-zielona-energie

2014.09.24 - 2014.09.25
Ghent, Belgia
Biofuels International 2014
7. edycja międzynarodowej konferencji dotyczącej biopaliw - regulacji
politycznych, międzynarodowego
handlu biopaliwami, rozwiązań dla
producentów paliw pierwszej generacji, postępów w rozwoju zaawansowanych biopaliw oraz innych zagadnień.
http://www.biofuels-

news.com/conference/index.php
2014.09.25
Katowice
Kongres Smart City
Podczas kongresu poszukiwane będą
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
2014.09.25 - 2014.09.26
Kraków
Konferencja naukowa "Paliwa
i Energia XXI wieku 2014"
Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem,
przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i wykorzystaniem energii
i jej nośników, w tym ze źródeł odnawialnych z uwzględnieniem ochrony
środowiska i wykorzystania nowoczesnych tworzyw węglowych. Zakres
tematyczny konferencji obejmuje
szereg dziedzin i specjalności badawczych w sektorze paliwowo energetycznym, w tym: energetykę
jądrową, energetykę wodorową,
elektroenergetykę, ciepłownictwo,
klimatyzację, efektywność energetyczną, modelowanie w energetyce,
gospodarkę i politykę paliwowo–
energetyczną, konwersję paliw i energii, odnawialne źródła energii, gazownictwo, koksownictwo oraz dystrybucję paliw.
http://www.40weip.agh.edu.pl/

jednostki naukowe: począwszy od czynności poprzedzających podjęcie decyzji
o komercjalizacji wyników badań naukowych, przez czynności przygotowawcze, aż po zawarcie umowy handlowej.
Szkolenie jest skierowane przede
wszystkim do osób odpowiedzialnych
w jednostkach naukowych za proces
komercjalizacji wyników badań naukowych.
http://www.btprogress.com/szkolenia.p
hp?art=781&umowy_w_praktyce_%E2
%80%93_komercjalizacja_wynikow_bad
an_naukowych
2014.09.29
Warszawa
Marketing produktów innowacyjnych – wyzwanie budowania nowej
kategorii
Podczas szkolenia uczestnicy poznają
wyzwania, jakie stoją przed marką,
która zamierza być pionierem w nowej
kategorii. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką planowania strategii marketingowej podczas
wprowadzania na rynek projektów
wysoce innowacyjnych – efektów badań
naukowych, nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań. Proces taki najczęściej wiąże się z wyzwaniem, jakim
jest budowanie nowej kategorii w świadomości konsumentów. Poznamy specyfikę planowania tego rodzaju działań
marketingowych, a także kryteria doboru odpowiednich narzędzi i szacowania
budżetu.
http://www.btprogress.com/szkolenia.p
hp?art=788&marketing_produktow_inn
owacyjnych_%E2%80%93_wyzwanie_b
udowania_nowej_kategorii

2014.09.25 - 2014.09.26
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
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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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