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Przekształcanie bioodpadów w wodór
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Podczas gdy samochody na
wodór staną się najpewniej
kolejnym przebojem w społeczeństwie coraz bardziej świadomym śladu węglowego,
zrównoważone metody produkcji wodoru nadal znajdują
się na początkowych etapach.
Projekt HYTIME poświęcony
jest pracom nad nowatorskim
procesem produkcji, w ramach którego ekologiczny
wodór będzie pozyskiwany
z trawy, słomy i odpadów
przemysłu spożywczego.
Kiedy przedmiotem dyskusji
jest zrównoważenie i biogospodarka, prędzej czy później
pojawiają się wyrazy „wodór”
i „biomasa”, aczkolwiek rzadko w tym samym zdaniu.
A gdyby wodór można było
produkować bezpośrednio
z biomasy drugiej generacji?

Podjęte przez Pieternel Claassen w 2000 r. w ramach holenderskiego projektu
„Wodór z biomasy” i kontynuowane dzięki dofinansowaniu z 5. PR i 6. PR dążenia do
opracowania wydajnego
i rynkowego procesu produkcji wodoru z bioodpadów
osiągnęły ostatnio nowy
punkt kulminacyjny. HYTIME
(Low temperature hydrogen
production from second generation biomass), dofinansowany
ze środków unijnych projekt,
którego zakończenie zaplanowano na grudzień, ma podnieść wydajność produkcji
wodoru metodą fermentacyjną, przyspieszając w ten sposób jej włączenie do procesów przemysłowych. Stawka
jest wysoka: obecnie produkcja bioodpadów w UE sięga

od 118 do 138 mln ton rocznie. Dzięki technologii HYTIME można byłoby je przetwarzać na 0,34 mln ton wodoru
i wnieść istotny wkład w unijne cele w zakresie zrównoważenia.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/
przeksztalcanie-bioodpadoww-wodor-1226
© Unia Europejska [2014]
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Nowe podejście do zarządzania węglem
Ważne tematy:
 Wyznaczanie trendów
w nauce: filtry papierosowe do magazynowania
ekologicznej energii
 Co mają enzymy do
produkcji energii
 Nowy cel UE w zakresie
efektywności energetycznej bodźcem dla B+R
 Resort nauki zmienia
system finansowania
jednostek naukowych

Polacy, Niemcy, Belgowie,
Francuzi, Hiszpanie i Szwedzi
wspólnie prowadzą projekty
naukowe, uczą studentów
i promują przedsiębiorczość
w nauce. W obszarze badań
nad technologiami węglowymi i gazowymi stanowimy
w Europie jedną drużynę,
o czym warto pamiętać
szczególnie teraz, kiedy na
nowo rozgorzał spór
o „limity CO2” i odżyły obawy o przyszłość polskiego
przemysłu węglowego.
Polska koordynuje jeden
z sześciu tzw. węzłów wiedzy i innowacji (KIC) InnoEnergy. Pracami polskiego
węzła w Krakowie kieruje

spółka CC Poland Plus –
a część merytoryczną koordynuje prof. dr hab. inż. Tomasz
Szmuc z Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie.
Jak podkreśla prof. Szmuc,
czyste technologie węglowe
mają pozwolić na efektywniejszą produkcję energii i jednoczesną redukcję emisji CO2.
Naukowcy pracują nie tylko
nad metodami przechwytywania i magazynowania CO2, ale
także nad jego efektywną
zamianą na paliwa lub węglowodory. Chodzi o to, żeby
nadal korzystać z węgla, nie
szkodząc klimatowi. Węzeł
opracowuje też technologie
łączące energetykę węglową z

odnawialną i nuklearną.
W pilotażowe przedsięwzięcia angażuje się przemysł
energetyczny i chemiczny.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/nowepodejscie-do-zarzadzaniaweglem
Źródło: PAP

Wyznaczanie trendów w nauce: filtry papierosowe do
magazynowania ekologicznej energii
Jedna rzecz, co do której zgadzają
się naukowcy, to szkodliwość papierosów. Niszczą nasze zdrowie,
zanieczyszczają powietrze, którym
oddychamy, a rozpad ich toksycznych pozostałości może trwać nawet 10 lat. A gdybyśmy mogli te
okropne niedopałki przekształcić.
Według raportu opublikowanego
niedawno w czasopiśmie Nanotechnology, filtry mogą stać się ni mniej
ni więcej tylko długo wyczekiwanym rozwiązaniem problemu magazynowania odnawialnej energii. Ano
tak – źródło zanieczyszczenia może
ostatecznie stać się kamieniem
węgielnym biogospodarki.
„W toku naszych badań wykazaliśmy, że zużyte filtry papierosowe
można przetwarzać na wysokosprawny materiał na bazie węgla za
pomocą prostego, jednoetapowego
procesu, który równocześnie oferuje ekologiczne rozwiązanie, by
zaspokajać zapotrzebowanie społe-

czeństwa na energię” – wyjaśnia Jongheop Yi, profesor Narodowego
Uniwersytetu Seulskiego i współautor raportu. Ale co tak niesamowitego mają w sobie filtry papierosowe?
Odpowiedź zawiera się w dwóch
słowach: octan celulozy. Ten komponent, stosowany w 95% filtrów papierosowych, jest preferowany w branży
z powodu walorów smakowych. Przy
okazji ten sam materiał może posłużyć za superkondensator odznaczający się doskonałą gęstoś c i ą
e n e r g i i
i mocy oraz stabilnością cyklu.
Zespół dokonał tego za pomocą jednoetapowej techniki rozpadu termicznego zwanej pirolizą.
„Dzięki połączeniu różnej wielkości porów materiał osiąga
wysoką gęstość mocy, co stanowi zasadniczą właściwość
superkondensatora, umożliwia-

jącą szybkie ładowanie i rozładowywanie” – zauważa prof. Yi.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/wyznaczanietrendow-w-nauce-filtrypapierosowe-do-magazynowaniaekologicznej-energii
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS
http://cordis.europa.eu/
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Naukowcy: eksperyment zgazowania węgla prowadzony
z sukcesem
Prowadzony od końca czerwca
węgla. Eksperyment trwał od 30
2014 roku w katowickiej kopalni
czerwca 2014 (…).
Wieczorek eksperyment podziemPodziemne zgazowanie węgla polega
nego zgazowania węgla, czyli zana doprowadzeniu do zapalonego
miany węgla w gaz, przebiegał
złoża węgla tzw. czynnika zgazowujązgodnie z planem; można mówić
cego (np. powietrza lub pary wodnej)
o sukcesie - oceniają prowadzący
i odbiorze wytworzonego gazu na
tę próbę naukowcy z Głównego
powierzchni. Najważniejsze jest
Instytutu Górumiejętne sterowanie
nictwa (GIG).
podawaniem czynnika
Zdaniem ekstak, by
„Zamiana węgla w gaz, który zgazowującego
pertów, zgazouzyskać temperaturę
wanie
węgla
na powierzchni posłuży do
umożliwiającą wytwarzamoże
być
nie gazów o określonym
produkcji energii, może też
w
przyszłości
składzie. Uzyskiwany
uczynić węgiel bardziej
z powodzeniem
w ten sposób gaz można
stosowane
użyć do wytwarzania cieekologicznym.”
w polskich kopła i elektryczności
p alniach ,
w energetyce; może zastązwłaszcza tam,
pić gaz ziemny w chemii, można go
gdzie wydobycie jest utrudnione
także użyć do wytwarzania paliw
lub pozostały resztki tego surowca.
płynnych.
Zamiana węgla w gaz, który na
Naukowcy próbowali w Wieczorku
powierzchni posłuży do produkcji
różnych mediów zgazowujących:
energii, może też uczynić węgiel
powietrza, tlenu, pary wodnej, dwubardziej ekologicznym. Należąca
tlenku węgla. Nauczyli się kontrolodo Katowickiego Holdingu Węglować proces - jak ocenił Stańczyk –
wego kopalnia Wieczorek jest
nawet bardziej, niż się spodziewali.
pierwszym w Europie czynnym
Dyrektor kopalni Wieczorek Marek
zakładem górniczym, w którym
Pieszczek uważa, że tę technologię
pracuje instalacja do zgazowania
można z powodzeniem wykorzystać
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w zasobach resztkowych i tych,
których nie można było wydobyć
tradycyjnymi metodami, np. gdy
złoża są położone zbyt głęboko.
Ocenił, że tego typu instalacja jest
bezpieczna dla załogi i środowiska.
Podczas eksperymentu zgazowano
dotychczas 200 ton węgla.
"Jestem umiarkowanym optymistą
i uważam, że ta technologia może
stać się jedną z metod stosowanych w górnictwie" - powiedział
dyrektor. Zaznaczył, że jeszcze nie
wiadomo, czy zgazowanie węgla na
dużą skalę będzie opłacalne.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/naukowcyeksperyment-zgazowania-weglaprowadzony-z-sukcesem
Źródło: PAP
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Sprawniejsze ogniwa dla robotów podwodnych
Roboty podwodne mogą być wykorzystywane do prac inspekcyjnych –
np. przy monitorowaniu stanu rurociągów położonych na dnie mórz.
Mogą one też wykonywać zadania
na rzecz obronności kraju, czyli
poszukiwać obiektów takich jak
miny morskie, a nawet okręty. Efektywność ogniw paliwowych, które
mogą zasilać takie urządzenia, zamierza poprawić Adam Polak z
Akademii Marynarki Wojennej.
Doktorant Wydziału MechanicznoElektrycznego AMW pracuje nad
optymalizacją podsystemu zasilania
katody ogniwa paliwowego
w obiektach podwodnych. Jego
badania zostały wyróżnione w VI
edycji programu stypendialnego
„Innodoktorant”.
Jak tłumaczy Adam Polak, ogniwo
paliwowe może być źródłem energii
elektrycznej dla pojazdów i obiektów podwodnych. Aby mogło ono
działać, potrzebne jest dostarczenie
wodoru oraz utleniacza. Ogniwa,
które działają w atmosferze, mogą
pobierać tlen bezpośrednio z powietrza. Natomiast w środowisku
wodnym lub w miejscach ubogich

w tlen stosuje się system ogniwa
paliwowego niezależny od powietrza. Taka konstrukcja może być
potrzebna w miejscach, gdzie atmosfera jest na tyle zanieczyszczona, że pobieranie tlenu mogłoby być
szkodliwe dla ogniwa. Najczęściej
jednak jest przeznaczona do działań
pod wodą.
Efektywność działania ogniwa zasilającego to bardzo istotny parametr.
Wpływa ona na koszt funkcjonowania urządzenia, czas jego pracy
i sprawne wykonywanie zadań.
System ogniwa paliwowego PEM
złożony jest ze stosu ogniw oraz
urządzeń zapewniających im właściwe warunki pracy. Urządzenia te
zużywają część cennej energii. Adam Polak chce wyeliminować jeden
z elementów systemu, a dzięki temu podnieść sprawność całego
układu.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/sprawniejsze-ogniwa-dlarobotow-podwodnych
Źródło: PAP
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Wyznaczanie trendów w nauce: naukowcy kończą rejs
statkiem napędzanym energią słoneczną w poszukiwaniu
najstarszej osady w Europie
W czasie misji archeologicznej
w Grecji odkryto ślady, które mogą
wskazywać na miejsce zamieszkiwania pierwszych Europejczyków.
Misja prowadzona była ze statku
„PlanetSolar”, który jest największą
na świecie jednostką z napędem
solarnym.
Od czasu zbudowania przez ludzi
pierwszej łodzi, wyprawy morskie
były niezmiennie jednym z najbardziej owocnych sposobów odkrywania świata, w którym żyjemy. I to
się nie skończyło wraz z tak zwanym wiekiem odkryć geograficznych. Obecnie naukowcy nadal
przemierzają świat, aby badać ekosystemy, obserwować zmianę klimatu, odkrywać nowe gatunki czy
dokonywać przełomowych odkryć
archeologicznych. Aczkolwiek pojawiły się twierdzenia, że tego typu
prace badawcze mogą mieć swój
udział w niszczeniu środowiska
naturalnego.

I tutaj właśnie do akcji wkracza
ekspedycja „TerraSubmersa”. Celem
rozpoczętej 11 sierpnia 2014 i zakończonej 27 sierpnia 2014 misji –
zorganizowanej wspólnie przez
szwajcarski Wydział Archeologii
i greckie Ministerstwo Kultury –
było odnalezienie najstarszej osady
w Grecji i Europie. Zespół poszukiwał prehistorycznego stanowiska,
które mogło znaleźć się pod wodami Zatoki Argolidzkiej, w pobliżu
jaskini Franchthi. Wiadomo, że
między epoką paleolitu a neolitu
w regionie zamieszkiwali pierwsi
Europejczycy.
(…) to archeologiczne przedsięwzięcie nie jest jedynym elementem, który czyni misję
„TerraSubmersa” tak szczególną.
Aby doprowadzić ją do końca, naukowcy zaokrętowali się na
„PlanetSolar” – katamaran, który
jest także największym na świecie
statkiem o napędzie solarnym.

W ten sposób uczestnicy ekspedycji
chcieli pokazać, że badania morskie mogą posuwać się naprzód bez zanieczyszczania oceanów.
Powierzchnia paneli słonecznych
„PlanetSolar”, która wynosi 512 m², zasila
sześć akumulatorowych bloków litowojonowych, dzięki czemu statek może
polegać wyłącznie na energii słonecznej
i płynąć do 72 godzin w całkowitych
ciemnościach. Jeżeli nazwa „PlanetSolar”
brzmi znajomo, może to wynikać z faktu,
że jest to również pierwszy statek, który
opłynął w 2012 r. świat, czerpiąc zasilanie wyłącznie z energii słonecznej.
Cały artkuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/item
s / w y z n a c z a n ie - t r e n d ow - w - n a u c e naukowcy-koncza-rejs-statkiemnapedzanym -energ ia -s lonec zna -wposzukiwaniu-najstarszej-osady-w-europi
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS
http://cordis.europa.eu/

Platforma wspomagająca odbiorców w dążeniu
do zrównoważonego zużycia energii
Podczas gdy promocja zrównoważonych dostaw energii elektrycznej wymaga koordynacji na szczeblu UE, ich
wdrażanie powinno odbywać się lokalnie. Jeżeli jednak wszystkie podmioty –
w tym odbiorcy – mają odegrać swoją
rolę, to będą potrzebować wiedzy
i środków.
To nadrzędny cel dofinansowanego ze
środków unijnych projektu CASSANDRA, w ramach którego wypracowano
sposób wspomagania odbiorców
w obniżaniu zużycia energii i rachunków za prąd. Trwałą spuścizną zakończonego w kwietniu 2014 r. projektu
jest platforma typu open source, która
umożliwia zarówno odbiorcom, jak
i interesariuszom porównywanie scenariuszy zużycia energii. Jej innowacyjność
polega na tym, że można ją wykorzystywać do wizualizacji indywidualnego
zużycia energii, a także zapotrzebowania całego miasta na energię.
W toku prac nad projektem CASSANDRA przeprowadzono ewaluację sku-

teczności platformy na podstawie
przypadków testowych w Szwecji
i we Włoszech, z wykorzystaniem
rzeczywistych danych. Pierwszy test
pilotażowy przeprowadzono w dużym
centrum handlowym na przedmieściach Mediolanu, Włochy, a drugi
w budynku wielorodzinnym w Luleå,
Szwecja.
Te dwa scenariusze pokazały, w jaki
sposób narzędzie może posłużyć do
zaspokajania potrzeb rozmaitych użytkowników końcowych. Uczestnicy
byli w stanie uzyskać dokładny obraz
swojego zużycia energii i zapotrzebowania w tym zakresie, co przełożyło
się na bardziej energooszczędne zachowania. Ważną lekcją wyciągniętą
z tych dwóch testów pilotażowych był

Źródło fotografii: Wikimedia Commons
Autor: Fredrik Rubensson
Licencja: CC-BY-SA-2.0

sposób, w jaki uczestnikom udawało
się obniżać zużycie energii elektrycznej w godzinach szczytu, a przez to
uzyskać ogólne obniżenie rachunków
za energię elektryczną.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/platforma -wspomaga jaca odbiorcow-w-dazeniu-dozrownowazonego-zuzycia-energii
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS
http://cordis.europa.eu/
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Licencja: CC-BY-2.5

CORDIS Express: redukować i ponownie używać – motto
biogospodarki
miesięcy – w 2014 roku już minął.
Ludzkość właśnie osiągnęła Dzień DłuWszystko co skonsumujemy od teraz
gu Ekologicznego – punkt, od którego
do końca roku, po prostu pożyczamy
nasz ślad przekracza zdolność planety
od przyszłych pokoleń – twierdzą
do odbudowy swoich zasobów w ciągu
obie organizacje.
roku. (…)
Przy utrzymaniu
NGO zajmujące się środowiobecnego tempa,
skiem naturalnym twierdzą
aby
zaspokoić
nieraz, że potrzebowalibyśmy
„(…) Ziemia potrzebuje
nasze
potrzeby
półtorej planety, aby zaspokoić
w roku 2030, poswoje zapotrzebowanie na
półtora roku na odzyskanie
trzebować będziezasoby i pomieścić wytwarzazdrowia utraconego
my według ONZ
ne przez siebie odpady. Oznaw następstwie rocznej
odpowiednika
cza to, że Ziemia potrzebuje
działalności człowieka.”
dwóch Ziemi. Co
półtora roku na odzyskanie
m oż e m y
w ię c
zdrowia utraconego w następzrobić, aby odwróstwie rocznej działalności człocić ten trend? Odpowiedź zawiera się
wieka. Pod koniec sierpnia WWF
w tych słowach: redukować i ponowi międzynarodowy think tank Global
nie używać. Jeśli chodzi na przykład
Footprint Network ogłosiły, że Dzień
o zużycie energii, musimy poprawiać
Długu Ekologicznego – w którym ludzwydajność poprzez lepsze izolowanie
kość oficjalnie zużyła już w danym roku
domów, zwiększać udział energii odwięcej zasobów naturalnych niż planeta
jest w stanie wytworzyć w ciągu 12
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nawialnej, znajdować lepsze rozwiązania do jej magazynowania i na koniec
najważniejsze: zadbać o to, by nieokiełznany potencjał tego co uważamy
dzisiaj za odpad, został wykorzystany.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/cordis-express-redukowac-iponownie-uzywac-mottobiogospodarki
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS
http://cordis.europa.eu/
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CORDIS Express: eksploracja i rozwój potencjału naszych
oceanów
Oceany pokrywają 71% powierzchni
naszej planety, a ich słone wody są
obfitym i w dużej mierze niezbadanym źródłem żywności, energii
leków. Skrywają wiele sekretów,
które czekają na odkrycie – ponad
90% bioróżnorodności morskiej
nadal pozostaje niewiadomą. To
oznacza ogromne szanse na odkrycie
nowych gatunków i zastosowań biotechnologii morskiej.
Oceany mogą pozostać przez wiele
nadchodzących lat stałym źródłem
artykułów pierwszej potrzeby,
a także skarbnicą nieznanych jeszcze
zastosowań, jeżeli zdołamy w sposób
zrównoważony zarządzać naszymi
ekosystemami morskimi. Dwa działy
programu „Horyzont 2020” zostały
poświęcone ochronie zasobów morskich i rozwojowi ich olbrzymiego
potencjału: Zasoby wodne i Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania

mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka.
Pośród celów znalazła się optymalizacja zrównoważonego wkładu rybołówstwa i akwakultury w bezpieczeństwo żywnościowe; umacnianie biotechnologii morskiej w celu stymulowania „niebieskiego” wzrostu oraz
rozwijanie przekrojowych badań
morskich, aby wykorzystać potencjał
europejskich oceanów, mórz i wybrzeży.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/cordis-express-eksploracja-irozwoj-potencjalu-naszych-oceanow
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS

Źródło fotografii: Wikimedia Commons
Autor: Thomas Shahan
Licencja: CC BY 2.0

Co mają enzymy do produkcji energii
Bioogniwa enzymatyczne mogą wykorzystywać płyny fizjologiczne, żeby
produkować energię dla mikrourządzeń. Enzymy znajdują także zastosowanie w bioczujnikach. W przyszłości
takie urządzenia mogłyby posłużyć do
diagnozowania nowotworów, ale
i - puszczając wodze wyobraźni zasilania niewielkich termometrów
czy nawet telefonów.
Na razie uczeni doskonalą budowę
układów elektrodowych, które wykorzystują enzymy, aby uzyskiwać elektrony. Piotr Olejnik bada możliwości
enzymu zwanego lakazą.
SUBSTANCJE BIOLOGICZNE JAKO
PALIWA
„Enzymy na stałych podłożach
i w układach nanostrukturalnych” to
temat pracy doktorskiej, która łączy
ze sobą problemy biologii i chemii.
Praca została wyróżniona w programie stypendialnym „Doktoraty dla
Mazowsza”. Piotr Olejnik unieruchamia enzymy na wybranych podłożach.
Opracowuje efektywne powierzchnie
katalityczne, które mają kluczowe
znaczenie np. dla rozwoju technologii
biopaliwowych czy biosensorów trzeciej generacji.

Jak wyjaśnia doktorant, ogniwo biopaliwowe jest zazwyczaj zbudowane
z dwóch elektrod – anody i katody.
W jego laboratorium powstają układy elektrodowe. Badacz najczęściej
pracuje na elektrodzie złotej. Znajduje warstwy pośredniczące w przeniesieniu wytworzonych elektronów
pomiędzy centrum aktywnym enzymu a powierzchnią elektrody. Na
nich osadza enzym.
„Najważniejsze jest dla mnie, żeby
enzym jak najlepiej przylegał do elektrod i potrafił przenosić ładunek
elektryczny pomiędzy aktywnym
centrum enzymu a elektrodą” – tłumaczy Olejnik.
LAKAZA
MOŻE
WYMIENIAĆ
ELEKTRONY Z PODŁOŻEM
Doktorant zajmuje się lakazą, która
m.in. umożliwia reakcje utleniania
wielu związków organicznych i nieorganicznych. Takim reakcjom towarzyszy redukcja tlenu do cząsteczek
wody. Z procesu redukcji tych molekuł uzyskuje się elektrony, czyli siłę
napędową dla bioogniwa. Lakaza jest
zdolna do bezpośredniej wymiany
elektronów z podłożem elektrodo-

wym. Jednym z podstawowych problemów jest trwałe umiejscowienie
enzymu na powierzchni z zachowaniem jego aktywności oraz zapewnienie szybkiego transportu ładunku
między centrami redoks a elektrodą.
„Naukowcy szukają coraz lepszych
układów elektrodowych. Istnieją trzy
sposoby przenoszenia ładunku elektrycznego pomiędzy elektrodą a enzymem. Najbardziej popularnym
i takim, który spełnia najwięcej oczekiwań, jest bezpośredni transport
elektronu bez użycia pomocniczych
związków – mediatorów. Problemem
badawczym jest znalezienie takiej
warstwy pośredniczącej i takiego
układu, który to umożliwi. Im ten
proces jest szybszy, tym większy ma
to wpływ na efektywne działanie
bioogniwa” – tłumaczy Olejnik.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/co-maja-enzymy-do-produkcjienergii
Źródło: PAP

Nowy cel UE w zakresie efektywności energetycznej
bodźcem dla B+R
Komisja Europejska zaproponowała
w latach 80. XX wieku. Dzięki barnowy cel trzydziestoprocentowej oszdziej energooszczędnym urządzeniom
czędności energii do roku 2030 jako
konsumenci mają zaoszczędzić roczczęść nowej wizji efektywności energenie 100 mld EUR na rachunkach za
tycznej po roku 2020, która została
energię do roku 2020. Państwa członprzedstawiona w niedawnym komunikowskie zobowiązały się także do
kacie. Zamysł polega na
założenia blisko 200
kierowaniu się w strointeligentnych liczników
nę wyraźniejszych ram
energii elektrycznej i 45
„Dzięki bardziej
politycznych dotycząmilionów gazowych do
energooszczędnym urządzeniom roku 2020, co przełoży
cych efektywności
do roku 2020 konsumenci
energetycznej, które
się na większe oszczędzapewnią inwestorom
ności dla odbiorców.
mogą zaoszczędzić rocznie
przewidywalność i
Aktualne ramy polityki
100 mld EUR na rachunkach
pobudzą prace badawUE dotyczące efektywza energię.”
czo-rozwojowe
w
ności energetycznej już
dziedzinie efektywności
dowiodły swojej stymuenergetycznej i technolującej roli w pobudzaniu
logii niskoemisyjnych.
innowacji i wzrostu gospodarczego na
Na dzień dzisiejszy UE jest na drodze
rzecz europejskich przedsiębiorstw.
do osiągnięcia do roku 2020 oszczędEfektywność energetyczna sprzyja
ności energii rzędu 18-19 procent.
konkurencyjności poprzez tworzenie
Mimo iż plasujemy się obecnie poniżej
rynków dla efektywnych urządzeń
docelowych 20%, to już korzystamy
o wysokiej wartości dodanej i zdecenz efektów starań zmierzających do
tralizowanych technologii zarządzania
podniesienia efektywności energetyczenergią.
nej. Na przykład w następstwie wproWedług Komisji, oszczędności energii
wadzenia wymogów efektywności
do roku 2020 są osiągane dzięki noenergetycznej w przepisach budowlawym przepisom UE, na przykład dynych, nowe budynki zużywają o połowę
rektywie w sprawie charakterystyki
mniej energii niż to miało miejsce
energetycznej budynków, i rozporzą-

dzeniom w sprawie produktów oraz
zwiększonym nakładom finansowym
za pośrednictwem takich programów
jak „Horyzont 2020”. Potrzebujemy
jednak ram politycznych, które wyprowadzą nas poza rok 2020.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
it e ms /n owy -c e l-u e- w - za kr es ie efektywnosci-energetycznej-bodzcem
-dla-br
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS
http://cordis.europa.eu/

Czujny inteligentny dom
Zamontowanie różnego rodzaju czujników w naszym domu to pierwszy krok
w drodze do stworzenia inteligentnego
domu, który nie tylko będzie dostosowywał się do panujących warunków,
ale także automatycznie wykonywał za
nas podstawowe czynności.
W automatyce domowej wykorzystuje
się wiele różnych typów czujników.
Najczęściej stosowane odmiany to
czujniki poziomu światła, czujniki ruchu, temperatury, dymu i tlenku węgla,
czujniki kontaktowe - używane do
wskazania, kiedy drzwi lub okna są
otwarte, czy zamknięte, czujniki zbicia
szkła - korzystają z mikrofonu, aby
wykryć silne wibracje na oknach, czujniki wilgotności - znane również jako
higrometry. Powinny być one rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach. Ich zadaniem jest mierzenie i przekazywanie potrzebnych
informacji do członów wykonawczych.
Gwarantuje to załączenie, wyłączenie

Str. 6

oraz regulację pewnych urządzeń.
W tym celu ważne jest ustabilizowanie potrzeb parametrów pracy urządzeń. Ustalenie może się odbywać
przy pomocy czujników przyciskowych, pilota, czy sterowania z punktu
centralnego.
Czujniki światła, ruchu i temperatury
Czujniki to jak sama nazwa wskazuje,
urządzenia wyczuwające zmiany
w otoczeniu. Mogą służyć do wykrywania ruchu, rejestrowania temperatury i poziomu oświetlenia w pomieszczeniach. Czujniki są niezbędne
do zapewnienia spójnej i automatycznej pracy wszystkich zintegrowanych
urządzeń w domu, a także do utrzymywania stałych i ustalonych warunków klimatycznych.
Kontrola oświetlenia
Sterowanie oświetleniem zachodzi
przy pomocy czujników światła i ruchu. Czujniki ruchu wykrywają obec-

Indeks HERS
http://www.hersindex.com/

ność użytkowników w pomieszczeniu
i pozwalają na automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia. Dzięki
temu nie musimy się martwić, że
zostawiliśmy zapaloną lampę po wyjściu z domu. Natomiast czujniki światła kontrolują ilość i natężenie docierającego światła. Uzyskane dane
umożliwiają stworzenie odpowiednich warunków w pomieszczeniach
poprzez sterowanie żaluzjami i roletami, a także przygaszaniem świateł
w odpowiednich momentach.
Więcej o domowej inteligencji na
stronie:
www.domzenergia.pl.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/czujny-inteligentny-dom
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Polski węzeł InnoEnergy: nauka i przedsiębiorczość
Jest sztuką dostać się do „dobrego
klubu”, jakim jest węzeł najlepszych
europejskich uczelni i instytutów
naukowych pracujących nad innowacjami w obszarze energetyki. A już
prawdziwym powodem do dumy
może być fakt przewodniczenia takiej
wyselekcjonowanej grupie liderów.
A taką właśnie rolę – koordynatora
Węzła Wiedzy i Innowacji w ramach
Wspólnoty KIC InnoEnergy - pełni
krakowska Akademia GórniczoHutnicza.
Węzeł wiedzy i innowacji to jednostka w strukturze European Institute of
Innovation and Technology (EIT). Misją
konsorcjum
naukowoprzemysłowego Knowledge and Innovation Community (KIC) InnoEnergy
jest tworzenie i wdrażanie innowacyjnych technologii. Konsorcjum
składa się z sześciu tzw. węzłów.
Pracami polskiego węzła w Krakowie
kieruje spółka CC Poland Plus –

a część merytoryczną koordynuje
prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc.
„Misją KIC jest integracja badań, innowacji i edukacji. Nasi magistranci
i doktoranci biorą udział w projektach prowadzonych z partnerem
przemysłowym (przez nasz lub inne
węzły), a w ramach rozwijania przedsiębiorczości finansujemy tworzenie
start-upów związanych z energetyką”
– mówi prof. Tomasz Szmuc.
Wspieranie przedsiębiorczości w KIC
uzupełnia się z działalnością InnoAGH. Jest to spółka ze stuprocentowym udziałem AGH, która możemy
tworzyć spin-offy, popularnie zwane
spółkami profesorskimi, w których
InnoAGH obejmuje część udziałów.
„Proces tworzenia spółek przez AGH
jest w skali Polski wzorcowy, a KIC
daje nam możliwość wyniesienia tego
na poziom europejski. Każdy węzeł, a
jest ich sześć, organizuje tzw. Venture

Capital Day, gdzie spotykają się przyszli inwestorzy oraz ci, którzy chcieli
skorzystać z finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Jeśli ktoś jest
z nami, jest też bardziej widoczny
w kręgu biznesowo-innowacyjnym” –
mówi prof. Szmuc, pełniący jednocześnie funkcję prezesa Rady Nadzorczej
InnoAGH.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/polski-wezel-innoenergy-naukai-przedsiebiorczosc
Źródło: PAP

Deloitte: II edycja raportu „Badania
i rozwój w Polsce. Raport 2014"
Firma Deloitte opublikowała raport
dotyczący badań i rozwoju w Polsce
za 2014 rok. Z raportu wynika, że
"rośnie liczba firm w Europie Środkowej, które zamierzają zwiększyć
wydatki na badania i rozwój (B+R)
w najbliższym czasie. Przedsiębiorcy
oczekują zmian w systemie zachęt,
w tym wprowadzenia systemu mieszanego oraz zwiększenia pewności
w zakresie definicji tego typu działalności i wydatków kwalifikujących się
do niej. Działalność badawczo roz-

wojowa w Europie Środkowej może przeżyć prawdziwy rozkwit
w najbliższych 5 latach".
Raport wraz z podsumowaniem
dostępny jest na stronie:
http://www.deloitte.com/view/
pl_PL/pl/zagadnienia/dotacje/
ulgibadaniarozwoj/
adba73da42e37410VgnVCM100000
3256f70aRCRD.htm
raport_v5.pdf (3.7 MB)
Źródło: Deloitte

Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury
Badawczej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego opublikowało zaktualizowaną wersję Polskiej Mapy Drogowej
Infrastruktury Badawczej (PMDIB).
W wyniku aktualizacji na PMDIB wpisano 20 nowych propozycji przedsięwzięć w zakresie infrastruktury badawczej oraz zaktualizowano założenia 5 przedsięwzięć już wcześniej
wpisanych na PMDIB.
Umieszczenie propozycji przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury
badawczej na PMDIB nie stanowi
promesy finansowania jego realizacji.

Finansowanie budowy, a także przyszłego funkcjonowania przedsięwzięć
umieszczonych na PMDIB odbywać
się będzie zgodnie z procedurami
przewidzianymi dla odpowiednich
strumieni finansowych (budżet
w części 28 Nauka lub fundusze
strukturalne UE).
Jesienią 2014 roku MNiSW planuje
organizację spotkania informacyjnego
dla reprezentantów konsorcjów
naukowych, których propozycje
przedsięwzięć są obecne na PMDIB.
Spotkanie będzie w dużej mierze

poświęcone kwestii finansowania
infrastruktury badawczej ze środków
europejskiej polityki spójności.
MNiSW przewiduje, że kolejna aktualizacja PMDIB zostanie ogłoszona na
przełomie lat 2016/2017.
Źródło: MNiSW
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/
aktualizacja-polskiej-mapy-drogowejinfrastruktury-badawczej-wyniki.html
PMDIB

Raport: coraz więcej publikacji naukowych dostępnych
za darmo w sieci
Coraz więcej polskich publikacji naukowych, przede wszystkim naukowych
czasopism, jest dostępnych bezpłatnie
przez Internet. Wciąż jednak brakuje
instytucjonalnych strategii w zakresie
otwartego dostępu - wynika z raportu
przygotowanego w ramach Platformy
Otwartej Nauki.
Raport "Otwarta Nauka w Polsce
2014. Diagnoza" opisuje m.in. stopień
"otwartości" polskiej nauki, pokazuje,
dlaczego polscy naukowcy decydują
się na publikowanie w otwartym dostępie, jakie formy otwartych publikacji wybierają oni najczęściej. Raport
powstał w ramach działań Platformy
Otwartej Nauki.
Jak wynika z danych przedstawionych
w raporcie, w Polsce dla wszystkich
chętnych otwarte są przede wszystkim czasopisma naukowe. Prawie
połowa (49 proc.) spośród niemal
2 tys. czasopism punktowanych
z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego udostępnia swoje
bieżące numery bezpłatnie w internecie.
Wzrasta też popularność otwartego
publikowania prac wśród badaczy. 59
proc. naukowców przebadanych na
potrzeby raportu przynajmniej raz
udostępniło w sposób otwarty swoją
pracę, ale tylko niecałe 12 proc.
z nich robi to regularnie. Jednak prawie 41 proc. badanych naukowców
nie umieszcza swoich prac w ten
sposób.
Naukowcy w otwartym dostępie
udostępniają przede wszystkim artykuły naukowe. Dotyczy to prawie 95
proc. autorów korzystających
z otwartego dostępu jako sposobu
upowszechniania efektów swojej
pracy. Ponad 28 proc. z nich w modelu otwartym publikuje materiały
konferencyjne, ponad 16 proc. książki
lub ich części, a po 11 proc. raporty
i doktoraty.

Badacze, którzy decydują się na
umieszczenie swojej pracy za darmo
w sieci, korzystają przede wszystkim
z otwartych czasopism. Ten sposób
publikacji wybiera 69 proc. z nich.
W zagranicznych repozytoriach swoje
prace umieszcza prawie 31 proc. tej
grupy badaczy, a w polskich repozytoriach tylko 17,5 proc. Popularniejszym
rozwiązaniem jest strona internetowa
instytucji danego badacza. Na takie
strony trafiają publikacje ponad 24
proc. respondentów. Na własnych
stronach internetowych publikacje
zamieszcza ponad 20 proc. badanych
naukowców.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/raport-coraz-wiecej-publikacjinaukowych-dostepnych-za-darmo-wsieci
Źródło: PAP

10 mln artykułów naukowych na platformie Infona
Ponad 10 mln artykułów naukowych,
ponad 7 tys. czasopism naukowych
i blisko 14 tys. książek zwiera portal
komunikacji naukowej - Infona. System
powstał w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW).
Platforma komunikacji naukowej Infona - umożliwia dostęp do publikacji
z różnych obszarów wiedzy. Ułatwia
także współpracę, wymianę wiedzy,
opinii i doświadczeń w środowisku
naukowym.
Dla instytucji naukowych system może
być przestrzenią do prezentowania
rezultatów prac badawczych oraz udostępniania materiałów edukacyjnych.

Instytucje naukowe mogą prezentować w serwisie publikacje, wykłady
w postaci wideo, materiały edukacyjne, czy rozprawy doktorskie, udostępniając je środowisku akademickiemu w Polsce i na świecie.
System będzie zawierał zarówno
publikacje z istniejących już kolekcji
(np. baz czasopism), jak i treści zdeponowane i udostępnione przez samych naukowców – użytkowników
serwisu. Ilość treści dostępnych
w serwisie systematycznie rośnie.
Pozwala on na gromadzenie i udostępnianie milionów dokumentów
o łącznej wielkości kilkunastu terabajtów.

Badacze mogą łatwo pracować z publikacjami poprzez mechanizm wyszukiwania wzbogacony o podpowiedzi słów
kluczowych; tworzenie list publikacji
„do przeczytania”; ułatwienia w deponowaniu publikacji, w trakcie którego system rozpoznaje dziedzinę nauki i automatycznie klasyfikuje artykuł, rozpoznaje
język i uzupełnia metadane artykułu;
Wirtualne Laboratorium Transkrypcji
umożliwiające sprowadzanie zeskanowanych publikacji do postaci tekstowej.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/id-10-mln-artykulow-naukowychna-platformie-infona
Źródło: PAP

Źródło fotografii: Wikimedia Commons
Autor: Alireza Shakernia
Licencja: CC-BY-SA-3.0
Źródło fotografii: Wikimedia Commons
Autor: Fredrik Rubensson
Licencja: CC-BY-SA-2.0
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Resort nauki zmienia system finansowania jednostek
naukowych
Resort nauki zmienia sposób finansowania jednostek naukowych. Już od 2015
roku pieniądze przyznawane im z budżetu państwa będą uzależnione głównie od jakości prowadzonych badań
i przyznanej im kategorii naukowej.
Obecnie ok. 88 proc. dotacji statutowej, które instytuty badawcze, wydziały
uczelni, instytuty PAN otrzymują
z budżetu państwa, przeznaczone jest
na utrzymanie potencjału badawczego.
W niektórych przypadkach nawet do
90 proc. tych pieniędzy stanowi kwota
z poprzedniego roku, czyli tzw. stała
przeniesienia.
"System oparty na zaszłości spowodował, że niektóre bardzo dobre jednostki
dostawały mniej pieniędzy niż inne,
dużo słabsze. Chcemy więc znieść stałą
przeniesienia i bardzo mocno powiązać
wysokość przyznawanych z budżetu
państwa dotacji z jakością pracy jednostek naukowych. Nowy system finansowania będzie premiował najlepszych" powiedziała PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena KolarskaBobińska.
Jak podkreśliła, to zasadnicza zmiana
w finansowaniu instytucji.

"Likwidujemy patologiczną sytuację,
w której jednostki otrzymywały premię finansową za sukcesy, które
odnosiły dawno temu" - dodała.
Zmiana będzie dotyczyła jednostek
naukowych, czyli instytutów naukowych PAN, uczelnianych wydziałów
i instytutów, instytutów badawczych.
Wraz ze zniesieniem stałej przeniesienia, wzrośnie znaczenie kategorii
naukowej przyznawanej jednostkom
przez Komitet Ewaluacji Jednostek
Naukowych (KEJN). Jednostki są
oceniane co cztery lata i uzyskują
kategorię A+, A, B lub C.
"Finansowanie chcemy oprzeć na
kategorii naukowej jednostek, dzięki
czemu radykalnie wzrośnie jej znaczenie. To będzie niewiarygodna
zmiana systemu finansowego, którego filarem będzie jakość badań naukowych, a nie historyczne zaszłości"
- podkreśliła minister nauki.

Resort nauki chce również zmienić
system parametryzacji jednostek
naukowych. Nad tą zmianą od kilku
miesięcy pracuje Komitet Ewaluacji
Jednostek Naukowych. W oparciu
o cele strategiczne ministerstwa nauki i wyniki badania, które sam przeprowadził, wprowadzi zmiany w systemie ewaluacji. Jak zapowiada minister Kolarska-Bobińska, będą one
przedyskutowane ze środowiskiem
naukowym już jesienią. Nowa ocena
parametryczna jednostek naukowych,
w oparciu o wypracowane zasady,
będzie przeprowadzona w 2017 roku.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/resort-nauki-zmienia-systemfinansowania-jednostek-naukowych
Źródło: PAP

Źródło fotografii: Wikimedia Commons
Autor: Mayuyero
Licencja: CC BY-SA 3.0

Minister nauki: jakość badań
i innowacje to priorytet
Wspieranie udziału nauki w rozwoju
gospodarczym, podnoszenie jakości
badań i ułatwienie studentom startu na
rynku pracy to priorytety Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przedstawiła je w Sejmie szefowa resortu Lena Kolarska-Bobińska.
Minister podkreśliła, że nauka i szkolnictwo wyższe odgrywają kluczową
rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym Polski. Dlatego badania naukowe
powinny być prowadzone na jak najwyższym poziomie, również w odniesieniu do standardów międzynarodowych. Jakość badań jest - jak przypomniała Kolarska-Bobińska - podstawowym warunkiem ubiegania się polskich
naukowców o granty i udział w międzynarodowych projektach badawczych.
"Podpisaliśmy z uniwersytetami, z instytutami pakt Horyzont 2020. Jest to
program aktywizujący administrację
państwową, agencje nasze, ale też
uczelnie i środowiska naukowe w dążeniu do osiągnięcia jak największej ilości
grantów. Dotychczas nie otrzymywali-

śmy ich dużo" - mówiła minister.
Jak dodała, o granty trzeba zabiegać
teraz wyjątkowo aktywnie, bo fundusze, które Unia Europejska przeznacza aktualnie na projekty badawcze, są największe w historii.
Pakt Horyzont 2020, jak poinformowała, podpisało 340 uniwersytetów i jednostek naukowych.
Kolarska-Bobińska przypomniała
też, że rząd planuje zmiany w sposobie finansowania instytucji naukowych. Trwają prace nad nowym,
bardziej obiektywnym sposobem
oceniania jednostek naukowych. Od
tej oceny ma być uzależnione finansowanie ich działalności.
Resort zapewnia też, że dołoży
starań, aby nauka była motorem
innowacji i rozwoju gospodarczego.
W tym celu ma m.in. wspomóc
finansowo naukowców, uczelnie
i wynalazców, którzy będą starali

się wprowadzić swoje innowacyjne
pomysły na rynek. "W listopadzie
podpiszemy bardzo duży projekt
współpracy innowacyjnej ze Stanami
Zjednoczonymi" - dodała.
Kolejnym celem resortu, o którym
mówiła minister, jest to, aby studia na
uczelniach dawały lepsze przygotowanie do pracy. W tym celu np. wprowadzono możliwość tzw. kształcenia
dualnego, czyli połączenia studiów
teoretycznych z praktyczną nauką
zawodu.
Kolarska-Bobińska mówiła też o podwyżkach dla pracowników naukowych, których trzecia tura będzie
realizowana w przyszłym roku.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/minister-nauki-jakosc-badan-iinnowacje-to-priorytet
Źródło: PAP

MNiSW chce sprawdzić, jak realizowany jest Pakt dla
Horyzontu 2020
Już ponad 300 placówek naukowych
podpisało Pakt dla Horyzontu 2020,
który zakłada wzmożone działania na
rzecz udziału w tym programie UE.
Resort nauki zapowiada, że pod koniec roku sprawdzi, jak realizują one
zadania, do których zobowiązały się
w dokumencie.
Horyzont 2020 to unijny program
ramowy na rzecz badań naukowych
i innowacji na lata 2014-2020. Jego
budżet wyniesie prawie 80 mld euro.
Podpisując "Pakt dla Horyzontu 2020"
polskie uczelnie zobowiązują się do
działań na rzecz szerokiego udziału
w konkursach Horyzontu 2020,
a resort nauki - do premiowania naukowców ubiegających się o europejskie granty. Podpisało go już ponad
320 uczelni, wydziałów i instytutów.
"Na przełomie grudnia 2014 roku i
stycznia 2015 będziemy zwracali się
do jednostek, które podpisały pakt,
z zapytaniem, co już realizują. Traktujemy pakt nie dekoracyjne, ale jako
zobowiązanie do konkretnych działań"
- zapowiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena KolarskaBobińska.
Podpisując Pakt uczelnie, instytuty
naukowe PAN i instytuty badawcze

zobowiązały się m.in. do: budowania
efektywnego zaplecza, które wspiera
naukowców starających się o finansowanie z Horyzontu 2020. Mają też
uwzględniać aktywność w Horyzoncie 2020 w procesie oceny i awansu
pracowników naukowych. Poza tym
jednostki sygnujące Pakt zadeklarowały chęć budowania optymalnych
warunków do przyjmowania w polskich uczelniach i instytutach projektów badawczych finansowanych
w ramach Horyzontu 2020, a uzyskanych za granicą.
Z danych ministerstwa wynika, że
Polakom udało się odzyskać zaledwie
1,7 proc. z całego budżetu 7. Programu Ramowego (to program ramowy przed Horyzontem 2020).
"Byliśmy na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o liczbę wygranych grantów w Europie" - przyznała minister. Zaznaczyła przy
tym: "chcemy podwoić ilość nau-

kowców, którzy aplikować będą
o udział w Horyzoncie 2020". Szefowa
resortu ma nadzieję, że wniosków
o przyznanie grantu będzie nie tylko
więcej, ale i że będą one lepiej przygotowane.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/mnisw-chce-sprawdzic-jakrealizowany-jest-pakt-dla-horyzontu2020
Źródło: PAP

Źródło fotografii: Wikimedia Commons

Resort nauki: zdobycie 1,5 mld euro z Horyzontu 2020
byłoby sukcesem
Sukcesem byłoby, gdyby Polakom udało się zdobyć 1,5 mld euro z Horyzontu 2020 - powiedział wiceminister
nauki i szkolnictwa wyższego Jacek
Guliński, przedstawiając podczas posiedzenia sejmowej komisji mechanizmy
wsparcia Polaków w staraniach o europejskie granty.
Horyzont 2020 (H2020) to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020.
Jego budżet wyniesie prawie 80 mld
euro. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jacek Guliński podczas posiedzenia
sejmowej komisji innowacyjności
i nowoczesnych technologii przyznał,
że jego ministerstwo jest zdeterminowane, by Polacy wypadli w tym programie ramowym lepiej niż w programach
wcześniejszych. "Życzmy sobie, by (...)
podwoić procentowo nasze uczestnictwo i [z Horyzontu 2020 - PAP] osią-

Str. 10

gnąć środki na poziomie 1,5 mld euro
w ciągu najbliższych 7-8 lat. Byłby to
sukces dla polskiej nauki i poszczególnych zespołów badawczych" - zaznaczył Guliński.
W poprzednim programie ramowym
(7 PR) Polacy wypadli słabo - znaleźli
się w końcówce państw UE, jeśli
chodzi o liczbę zdobytych grantów.
Z danych udostępnionych w lipcu
2014 roku przez ministerstwo wynika, że udało nam się odzyskać zaledwie 1,7 proc. z całego budżetu 7. PR
(a więc 850 mln euro z ponad 50 mld
euro).
Guliński wyjaśnił, że od czasu 7. Programu Ramowego w Polsce dodano
i udoskonalono pewne mechanizmy
udzielania innowatorom pomocy
w ubieganiu się o granty. "Zrobiliśmy
dogłębną i czasami bolesną analizę
wpadek, ale i sukcesów z przeszłości
i myślę, że potrafiliśmy wyciągnąć

z nich wnioski" - komentował wiceminister nauki.
Wymienił, że badaczom i przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem
w H2020 pomagać ma Krajowy Punkt
Kontaktowy i 11 Regionalnych Punktów
Kontaktowych. Wiceminister przyznał,
że praca tych jednostek została niedawno zreorganizowana - zamiast ogólnej
działalności informacyjnej biura te mają
teraz zająć się raczej prowadzeniem
badaczy przez trudny proces pozyskiwania grantu. Nowością ma być również
to, że punkty kontaktowe będą rozliczane z liczby projektów, które pozyskały
grant w Horyzoncie 2020.
Cały artykuł
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/resort-nauki-zdobycie-15-mldeuro-z-horyzontu-2020-bylobysukcesem-1216
Źródło: PAP
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Budżet 2015 - więcej pieniędzy na naukę
W dniu 3.09.2014 rząd zakończył prace
nad budżetem na 2015 rok. Zgodnie
z nim w 2015 roku na naukę przeznaczone zostanie 7 mld 438 mln zł, co
stanowi wzrost o 690 milionów złotych,
czyli o ponad 10 procent w porównaniu
do roku obecnego. O 900 mln zł (6%).
zwiększą się też wydatki państwa na
szkolnictwo wyższe.
Obecnie wydatki państwa na naukę
w stosunku do PKB wynoszą 0,39 procenta. W 2015 mają osiągnąć 0,42 procenta.
Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosciministerstwo/wiecej-pieniedzy-dlanauki.html
Źródło: MNiSW

Badanie: 85 proc. firm nie zamawia badań na uczelniach
Współpracę z uczelniami deklaruje
prawie 66 proc. dużych firm, około 44
proc. średnich oraz ponad 30 proc.
małych. Jednak 85 proc. firm nie zamawiało na uczelniach prac dyplomowych
lub badawczych, szkoleń ani studiów
podyplomowych - wynika z badania
Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
Jak wynika z badania, do najbardziej
aktywnych we współpracy z uczelniami
branż należą: bankowość, ubezpieczenia, finanse oraz consulting. Około 90
proc. dużych firm z tych dziedzin podję-

ło w swojej historii współpracę
z uczelniami.
Najczęściej spotykaną formą współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami jest oferowanie pracy
dla absolwentów i studentów. Tego
rodzaju współpracę deklaruje niemal 70 proc. firm. Prawie 60 proc.
oferuje praktyki i staże studenckie.
Mniej niż 40 proc. uczestniczy
w organizowanych przez uczelnie
targach pracy i prezentacjach firm.
Niewiele ponad 10 proc. zamawia
w uczelnianych biurach karier re-

krutację i selekcję pracowników czy
badania kompetencji kandydatów.
Według badania prawie 85 proc. firm
nigdy nie podjęło współpracy z uczelniami w takich obszarach jak: zamawianie prac dyplomowych lub badawczych, zamawianie szkoleń, kursów
czy studiów podyplomowych. Dlaczego tak się dzieje?
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/badanie-85-proc-firm-niezamawia-badan-na-uczelniach
Źródło: PAP

Od doktoratu do innowacyjnej firmy
Granica między innowacyjnym przemysłem a nauką staje się płynna. Przedsiębiorcy, którzy wychodzą z uczelni na
rynek mogą otrzymać publiczne fundusze na rozwój projektów badawczych.
Jednym z takich projektów jest
„AudioSense” – dofinansowany kwotą
miliona złotych w ramach programu
LIDER Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.
„Jestem po trosze naukowcem i przedsiębiorcą – tłumaczy kierownik projektu LIDER dr Tomasz Żernicki. - Dofinansowanie otrzymaliśmy na prace
badawcze, środki na komercjalizację
musimy znaleźć sami.”
Projekt „AudioSense" obejmuje opracowanie prototypowego systemu rekon-

strukcji wirtualnej sceny dźwiękowej z wykorzystaniem bezprzewodowych sieci sensorowych.
Projekt, obok oryginalnej warstwy
merytorycznej, jest interesujący
pod względem organizacyjnym.
Beneficjentem programu LIDER nie
jest w tym przypadku uczelnia, lecz
firma zatrudniająca grupę naukowców tworzących rozwiązania bezpośrednio dla przemysłu. Dofinansowanie z NCBR otrzymała spółka
Telecordia Poland, która zmieniła
nazwę na Zylia.
„Przez kilka lat pracowałem na
Politechnice Poznańskiej, gdzie
realizowałem doktorat związany
z przetwarzaniem dźwięku. Wyniki

tego doktoratu zostały wysoko ocenione przez grupę ekspertów MPEG
– to grupa ISO, która opracowała
m.in. powszechnie znany standard
MP3. Praca na uczelni jest ciekawa,
ale pod koniec doktoratu stwierdziłem, że otworzę własną działalność,
bo moim celem – obok wyników
naukowych - było ich zastosowanie
w praktyce. Z ramienia tej firmy
wspólnie z kolegami i koleżankami
napisaliśmy wniosek LIDER” – wspomina dr Żernicki.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/od-doktoratu-do-innowacyjnejfirmy
Źródło: PAP

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
WYZWANIA SPOŁECZNE
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587801-10._energy_wp_2014-2015_en.pdf
Konkurs na projekty dotyczące efektywności energetycznej, konkurencyjnej energii niskoemisyjnej, inteligentnych miast
i społeczności.
Efektywność energetyczna
EE 2 – 2015: Buildings design for new highly energy performing
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
EE 5 – 2014/2015: Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating
a market for deep renovation
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 6 – 2015: Demand response in blocks of buildings
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 7 – 2014/2015: Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 9– 2014/2015: Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy
policies and measures
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 10 – 2014/2015: Consumer engagement for sustainable energy
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 11 – 2014/2015- New ICT-based solutions for energy efficiency
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 13 – 2014/2015: Technology for district heating and cooling
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 14 - 2014/2015: Removing market barriers to the uptake of efficient heating and cooling solutions
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 15 – 2014/2015: Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 16 – 2014/2015: Organisational innovation to increase energy efficiency in industry
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 17 – 2015: Driving energy innovation through large buyer groups
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 18 2014/2015: New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy
cycle from heat production to transformation, delivery and end use
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
EE 19 – 2014/2015: Improving the financeability and attractiveness of sustainable energy investments
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 20 – 2014/2015: Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investment schemes and projects
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 21 – 2014/2015: Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sustainable energy
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
Konkurencyjna energia niskoemisyjna
LCE 1 - 2014: New knowledge and technologies
Termin składania wniosków—drugi etap: 23.09.2014.
LCE 2 – 2014/2015: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating
Termin składania wniosków—drugi etap 2014: 23.09.2014; drugi etap 2015: 5.05.2015.
LCE 3 – 2014/2015: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 4 – 2014/2015: Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating and cooling technologies
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 5 – 2015: Innovation and technologies for the deployment of meshed off-shore grids
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
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LCE 6 – 2015: Transmission grid and wholesale market
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 9 – 2015: Large scale energy storage
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 11 – 2014/2015: Developing next generation technologies for biofuels and sustainable alternative fuels
Termin składania wniosków—drugi etap 2014: 23.09.2014, drugi etap 2015: 5.05.2015.
LCE 12 – 2014/2015: Demonstrating advanced biofuel technologies
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 14 – 2014/2015: Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 15 – 2014/2015: Enabling decarbonisation of the fossil fuel-based power sector and energy intensive industry through CCS
Termin składania wniosków—drugi etap: 5.05.2015.
LCE 16 – 2014: Understanding, preventing and mitigating the potential environmental impacts and risks of shale gas exploration
and exploitation
Termin składania wniosków—drugi etap: 23.09.2015.
LCE 17 – 2015: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants
Termin składania wniosków—drugi etap: 5.05.2015.
LCE 18 – 2014/2015 : Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy solutions
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 19 – 2014/2015 : Supporting coordination of national R&D activities
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 21 – 2015: Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 23 – 2015: Supporting the community in deploying a common framework for measuring the energy and environmental efficiency of the ICT-sector
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
Inteligentne miasta i społeczności
SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large
scale demonstration - first of the kind) projects
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
SCC 3 – 2015 : Development of system standards for smart cities and communities solutions
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1595116-h2020-eu-establact-oj_en.pdf
ISIB-12B-2014/2015: Public-Public Partnerships in the bioeconomy
Termin składania wniosków: 11.06.2015.
ISIB-4B-2014/2015: Improved data and management models for sustainable forestry
Termin składania wniosków – pierwszy etap: 3.02.2015, drugi etap: 11.06.2015.
Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617614-part_11_transport_v2.0_en.pdf
MG.1.9-2015. International cooperation in aeronautics with Canada
Termin składania wniosków: 23.04.2015.
GV.6-2015: Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimized emissions
Termin składania wniosków: 15.10.2015.
GV.8-2015: Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid
Termin składania wniosków: 15.10.2015.
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617615-part_12_climate_action_v2.0_en.pdf
WASTE-1-2014: Moving towards a circular economy through industrial symbiosis
Termin składania wniosków—drugi etap: 16.09.2014.
WASTE-6-2015: Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
WATER-1-2014/2015: Bridging the gap: from innovative water solutions to market replication
Termin składania wniosków—drugi etap: 16.09.2014.
WATER-2-2014/2015: Integrated approaches to water and climate change
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
WATER-3-2014/2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
SC5-4-2015: Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
SC5-11E-2014/2015: New solutions for sustainable production of raw materials
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
SC5-12B-2014/2015: Innovative and sustainable solutions leading to substitution of raw materials
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
SC5-18B-2014/2015: Coordinating and supporting Earth Observation research and innovation in the EU, and in the North African, Middle East, and Balkan region
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1595116-h2020-eu-establact-oj_en.pdf
DRS-12-2015: Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under
“smart meters” threats
DRS-13-2015: Critical Infrastructure Protection topic 2: Demonstration activity on tools for adapting building and infrastructure
standards and design methodologies in vulnerable locations in case of natural or man-originated catastrophes
DRS-14-2015: Critical Infrastructure Protection topic 3: Critical Infrastructure resilience indicator - analysis and development of
methods for assessing resilience
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 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
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, 23.04.2015, 1.10.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-poc.html
Advanced Grant
Konkurs skierowany do doświadczonych, wybitnych naukowców dowolnej narodowości, którzy zamierzają prowadzić działalność badawczą w dowolnym państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym. Tematyka wniosków jest dowolna.
Termin składania wniosków: 21.10.2014, 2.06.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
Starting Grants
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 2-7 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek, natomiast projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Maksymalny poziom dofinansowania – 1,5-2 mln euro na okres 5 lat.
Termin składania wniosków: 3.02.2015.
Consolidator Grants
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, natomiast 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: 12.05.2015.
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, umejetności miękkich. Szkolenia mają
tworzyć możliwości rozwoju kariery i wymiany wiedzy, poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców.
Ponadto mają przygotowywać 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)
Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców o ogromnym
potencjale, 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
Europą. Program szczególnie wspiera powrót i reintegrację naukowców spoza Europy oraz powrót do pracy po przerwie
w karierze naukowej.
Termin składania wniosków: 11.09.2014, 10.09.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html#tab2
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)
Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego służącego poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych w ramach istniejących, międzynarodowych, doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu
transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Termin składania wniosków: 13.01.2015.
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)
Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę
pracowników pomiędzy przedstawicielami tych sektorów.
Termin składania wniosków: 28.04.2015.
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
Nanotechnology and Advanced Materials for low-carbon energy technologies and Energy Efficiency
NMP 2 – 2015: Integration of novel nanomaterials into existing production lines
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 3 – 2015: Manufacturing and control of nanoporous materials
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 6 – 2015: Novel nanomatrices and nanocapsules
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 17 – 2014: Post-lithium ion batteries for electric automotive applications
Termin składania wniosków: 7.10.2014.
NMP 13 – 2014: Storage of energy produced by decentralised sources
Termin składania wniosków—drugi etap: 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—pierwszy etap: 26.03.2015, drugi etap: 8.09.2015.
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—pierwszy etap: 26.03.2015, drugi etap: 8.09.2015.
NMP 17 – 2014: Post-lithium ion batteries for electric automotive applications
Termin składania wniosków: 7.10.2014.
NMP 18 – 2014: Materials solutions for use in the creative industry sector
Termin składania wniosków—drugi etap: 7.10.2014.
NMP 24 – 2015: Low-energy solutions for drinking water production
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 26.03.2015, drugi etap: 8.09.2015.
Factories of the Future
FoF 11 – 2015: Flexible production systems based on integrated tools for rapid reconfiguration of machinery and robots
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
FoF 13 – 2015: Re-use and re-manufacturing technologies and equipment for sustainable product lifecycle management
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
FoF 14 – 2015: Integrated design and management of production machinery and processes
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
Energy- Efficient Buildings (EeB)
EeB 5 – 2015: Innovative design tools for refurbishment at building and district level
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 EeB: 04.02.2015.
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 SPIRE: 04.02.2015.
UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617618 part_15_spreading_excellence_v2.0_en.pdf
TEAMING
Celem konkursu jest modernizacja istniejących lub stworzenie nowych Centrów Doskonałości zlokalizowanych w regionach
mniej rozwniętych w zakresie 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.
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.
FCH-01.1-2014: Standardization of components for cost-efficient fuel cell systems for transportation applications
FCH-01.2-2014: Cell and stack components, stack and system manufacturing technologies and quality assurance
FCH-01.3-2014: Development of advanced fuel cell systems and system components
FCH-01.4-2014: Hydrogen storage standardisation and components optimization for mass production
FCH-01.5-2014: Development of cost effective and reliable hydrogen refuelling station components and systems for fuel cell
vehicles
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FCH-01.6-2014: Engineering studies for large scale bus refuelling
FCH-01.7-2014: Large scale demonstration of refuelling infrastructure for road vehicles
FCH-02.1-2014: Research in electrolysis for cost effective hydrogen production
FCH-02.10-2014: Demonstrating the feasibility of central large scale electrolysers in providing grid services and hydrogen distribution and supply to multiple high value markets
FCH-02.11-2014: Large scale fuel cell power plant demonstration in industrial/commercial market segments
FCH-02.2-2014: Decentralized hydrogen production from clean CO2-containing biogas
FCH-02.3-2014: Stationary fuel cell system diagnostics: development of online monitoring and diagnostics systems for reliable
and durable fuel cell system operation
FCH-02.4-2014: Robust manufacturing of stationary fuel cells with reduced quality control costs
FCH-02.5-2014: Innovative fuel cell systems at intermediate power range for distributed combined heat and power generation
FCH-02.6-2014: Development of centrifugal hydrogen compressor technology
FCH-02.7-2014: Stand-alone hydrogen purification systems for new hydrogen pathways
FCH-02.8-2014: Improvement of electrolyser design for grid integration
FCH-02.9-2014: Significant improvement of installation and service for fuel cell systems by Design-to-Service
FCH-03.1-2014: Hydrogen territories
FCH-04.1-2014: Educational initiatives
FCH-04.2-2014: Develop strategies to raise public awareness of fuel cell and hydrogen technologies
FCH-04.3-2014: Pre-normative research on vented deflagrations in containers and enclosures for hydrogen energy applications
Termin składania wniosków FCH-JU: 6.11.2014.
http://www.fch-ju.eu/news/pre-announcement-fch-ju-call-2014

FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI
Fundusz Badawczy Węgla i Stali wspiera projekty badawcze w sektorze węgla i stali. Zakres
tematyczny projektów obejmuje procesy produkcji, zastosowania, wykorzystanie i konwersję
zasobów, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska, redukcję emisji CO2 związaną z wykorzystaniem węgla i produkcją stali.
Termin składania wniosków: 15.09.2014.
http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.html

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - 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

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: 1.12.2014.
http://visegradfund.org/
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krajowe
FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
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/szkolenia-z-zakresu-prezentacji-wynikow-badan-naukowych-2/
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/
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. Można przygotować zarówno cykl wykładów czy spotkań, pisać bloga jak i zaprojektować
aplikację na smartfona służącą do popularyzowania wiedzy.
Termin składania wniosków: 30.09.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-engage/
SKILLS IMPULS
Promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczorozwojowych. Program dla uczestników projektu SKILLS. W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.
Termin składania wniosków: 30.09.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-konkurs-impuls/
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
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/
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SKILLS MENTORING FNP
Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera pracę w parach mentormentorowany 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: 31.10.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp/
IDEE DLA POLSKI
Program dla laureatów European Research Council (ERC) Starting Grants, którzy zamierzają realizować projekt badawczy finansowany
z grantu ERC w polskim ośrodku naukowym. Czas otrzymywania stypendium FNP i jego wysokość zależą od: specyfiki projektu
badawczego, dotychczasowych osiągnięć naukowych młodego uczonego, a także od okresu, na jaki planuje on pobyt w polskiej jednostce naukowej.
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.fnp.org.pl/oferta/idee-dla-polski/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
WYMIANA OSOBOWA Z REPUBLIKĄ AUSTRII NA LATA 2015-2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 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
KONKURS NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NAUKOWCÓW Z WALONIĄ-BRUKSELĄ
W ramach niniejszego Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty 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. Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie
badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
Termin składania wniosków: 31.10.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-wymiane-osobowa-naukowcow-z-walonia-bruksela.html
„GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ” W 2014 ROKU
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: 7.10.2014.
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2014.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2014.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2014.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
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/
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.
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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
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/
BIOSTRATEG
Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz
transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach, 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;
- leśnictwo i przemysł drzewny.
Termin składania wniosków: 13.10.2014.
http://ncbir.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/aktualnosci/
art,2880,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-w-ramach-programu-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwobiostrateg.html
POLSKO-JAPOŃSKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA
Wnioskodawcą w konkursie może być: jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe lub konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i jeden przedsiębiorca albo co
najmniej dwie jednostki naukowe.
Tematyka projektów powinna obejmować jeden lub więcej z poniższych obszarów:
- Highly efficient next generation power technologies;
- Carbon Capture and Storage technologies;
- Efficiency improvements for coal fired power plants (refurbishment);
- Advanced materials for high temperature use in power plants;
- Lignite upgrading (eg. lignite drying);
- Coal Gasification, Coal to synthetic natural gas;
- Coal to liquid;
- Sustainable coal resources management.
Termin składania wniosków: 24.10.2014.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/japonia/aktualnosci/art,2886,otwarcie-i-konkursu-wramach-polsko-japonskiej-wspolpracy-badawczej.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
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PATENT PLUS
Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską
i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
Termin składania wniosków planowany jest na sierpień-wrzesień 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/
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/
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
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
BOCIAN
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-wnioskowbocian/
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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 w Komisji Europejskiej: 16.10.2014.
http://ec.europa.eu/environment/life/
INNE
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.

Źródło fotografii: Wikimedia Commons
Autor: Böhringer Friedrich
Licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Wydarzenia
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/
2014.09.10 - 2014.09.13
Międzyzdroje
Wymiana ciepła i odnawialne
źródła energii HTRSE – 2014 10
Celem konferencji jest spotkanie
i wymiana poglądów pomiędzy reprezentantami nauki i praktyki na tematy
związane z wymianą ciepła i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w aspekcie potrzeb technicznych,
gospodarczych, społecznych i ekologicznych.
http://www.htrse.zut.edu.pl/
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, 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
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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". "Ciepło w Europie" to również
spojrzenie na ciepłownictwo z europejskiego punktu widzenia. Sektor,
z racji swojej pozycji w obszarze
energetycznym, ekologicznym i społecznym musi się rozwijać, a dynamiczny rozwój nie jest możliwy bez
nowoczesnych technologii.
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/Confer
ence
2014.09.16 - 2014.09.19
Aix les Bains, Francja
EuroSun 2014
Konferencja dotycząca energetyki
słonecznej i jej roli w transformacji
w kierunki energetyki opartej na
źródłach odnawialnych.
http://www.eurosun2014.org/cms/ho
me.html
2014.09.16
Białystok
Konferencja "Najnowsze trendy
w ekoinnowacjach OZE"
W trakcie konferencji zostaną porus z o n e n a s t ę p u ją c e z a g a d n ie nia: ekoinnowacje –identyfikacja
i analiza obecnego stanu w zakresie
aktualnych innowacyjnych rozwiązań
technologicznych i organizacyjnych, wsparcie dla projektów innowacyjnych, pompy ciepła- niebezpieczeństwa, wyzwania i szanse - na co
należy zwracać uwagę.
http://www.ekoinnowacje.edu.pl/pl/K
onferencje

2014.09.16 - 2014.09.18
Kołobrzeg
I Międzynarodowe Forum Ekologiczne
I Międzynarodowe Forum Ekologiczne
będzie miejscem do podjęcia dialogu
i wymiany doświadczeń w zakresie
zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska. Przedstawiciele samorządów, świata nauki, przedsiębiorcy, media oraz środowiska związane
z ekologią dokonają analizy aktualnych
zagrożeń i wyzwań w zakresie energii
odnawialnej, gospodarki odpadami,
zewnętrznych źródeł finansowania
i inwestycji ekologicznych.
http://forum-ekologiczne.pl/program/
2014.09.17 - 2014.09.18
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.
http://www.naftaigaz.ztw.pl/
2014.09.17-2014.09.18
Porto, Portugalia
Hydropower Development: Europe 2014
Konferencja dotycząca
istniejących
i planowanych elektrowni wodnych
i zmian na rynku energii.
http://www.wplgroup.com/aci/conferen
ces/eu-ehp1.asp
2014.09.17
Poznań
Jak napisać wniosek do Programu
Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu
Warsztaty dla osób zainteresowanych
udziałem w projektach finansowanych z
budżetu Programu Ramowego UE oraz
napisaniem niezbędnego w tym celu
wniosku, które nie mają jednak wcześniejszego doświadczenia z zakresu
pisania i realizacji takich wniosków.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenianaszeszkolenia.php
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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
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.
http://nowaenergia.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
_wlasnosci_intelektualnej_oraz_metody_i_k
oszty

2014.09.18 - 2014.09.19
Warszawa
Forum „Woda dla przemysłu.
Przemysł a środowisko wodne
i ochrona gleb”
Spotkanie poświęcone rozważaniom
nad strategicznymi tematami jakimi
staną się wkrótce nowe zasady korzystania z wód oraz jakość środowiska wodnego i gruntów w kontekście
raportów początkowych. Istotną
częścią wrześniowego spotkania będzie panel „Forum technologii
a praktyka przemysłowa - case studies,
dostępne rozwiązania technologiczne
oraz zastosowanie rozwiązań
w praktyce”. W czasie tego forum
poruszone zostaną takie zagadnienia
jak wdrażanie nowych obowiązków
a gospodarka wodna i ścieki generowane przez przemysł energetyczny
czy kwestie wody i ścieków w przemyśle papierniczym oraz cementowym. Omówiony będzie temat nowych technologii w aplikacjach przemysłowych oraz oferowanych technologii dla uzdatniania wody
i ścieków w branży a także zagadnienie instalacji termicznego przekształcenia odpadów jako przykład powiązania celów środowiskowych
i energetycznych (art. 3 pkt 41 IED).
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/woda-dla-przemysluprzemysl-a-srodowisko-wodne-iochrona-gleb/
2014.09.19
Warszawa
Efektywność energetyczna
w budownictwie – szanse i wyzwania dla Polski
Konferencja służąca ułatwieniu nawiązania relacji handlowych dla podmiotów działających w branży budowniczej oraz energetycznej, promocji
własnych produktów i usług, zdobycia
wiedzy o trendach, wyzwaniach
i możliwościach rozwoju sektora
w Polsce.
http://www.warsawbuild.energiajutra.
eu/program
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
p?art=779&prawa_wlasnosci_przemyslo
wej_jako_przedmiot_zabezpieczenia_wi
erzytelnosci
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/
2014.09.22
Kielce
Dobry wiatr dla regionów
Cykl konferencji, które stanowią odpowiedź na potrzebę podniesienia jakości
debaty społecznej dotyczącej przyszłości
energetycznej w różnych regionach
Polski, w tym przede wszystkim wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
W programie każdej konferencji zostały
uwzględnione zagadnienia związane
z uwarunkowaniami i specyfiką danego
regionu.
http://www.regionalne.psew.pl/index.php
?option=com_content&view=article&id=
22&Itemid=12&lang=pl
2014.09.22-2014.09.23
Bruksela, Belgia
Rescuing Europe from energy dependency: the role of renewables
Konferencja dotycząca ciepłownictwa
geotermalnego w Europie, znaczenia
odnawialnych źródeł energii dla ciepłownictwa oraz dla bezpieczeństwa energetycznego Europy.
http://geodh.eu/save-the-date-rescuingeurope-from-energy-dependency-therole-of-renewables/
2014.09.23
Warszawa
Monitorowanie, raportowanie
i weryfikacja emisji CO2 oraz obowiązki dla przedsiębiorstw związane z KPI
To już trzecia edycja szkolenia organizowanego przez powermeetings.eu na
temat monitorowania i raportowania
danych na potrzeby EU ETS oraz kolejne wydarzenie - w szeroko pojętym
obszarze emisji.
Głównymi zagadnieniami spotkania będą:
zagadnieniach jak: system handlu uprawnieniami – 2020 i kolejna perspektywa

Wydarzenia
dla uczestników systemu; kompetencje personelu w świetle wymagań
monitorowania, raportowania, weryfikacji oraz obsługi w zakresie handlu
uprawnieniami do emisji; omówienie
obowiązków operatora instalacji
w świetle projektu Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji;
bezpłatne przydziały oraz przydziały
związane z KPI; obowiązki w zakresie
raportowania (CIMS, NER&C); raportowanie w ramach KPI, doskonalenie systemu monitorowania i raportowania u operatora, rola KOBIZE
w świetle projektu Ustawy o systemie handlu emisjami.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/iii-monitorowanieraportowanie-i-weryfikacja-emisjico2/
2014.09.23 - 2014.09.26
Warszawa
RENEXPO® Poland
Targi i konferencje dotyczące energii
odnawialnej.
http://www.renexpowarsaw.com/index.php?id=7&L=1
2014.09.23 - 2014.09.24
Warszawa
Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej greenPower
Podczas kongresu wypracowywane
i przedstawiane będą strategie kształtujące przyszłość energetyczną opartą
na rozproszonych źródłach wiatru,
słońca, biomasy, biogazu i biopaliw,
wody, a także geotermalnych.
http://www.kongresgreenpower.pl/
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2014.09.23
Warszawa
Konferencja "Kogener acja
w Polsce i w Niemczech"
Celem konferencji jest prezentacja
niemieckiego rynku kogeneracji
i stosowanych tam technologii oraz
rozważenie możliwości współpracy
w tym obszarze firm polskich i niemieckich. Wykłady w trakcie konferencji będą wygłaszane przez specjalistów z Polski i z Niemiec. Ponadto
podczas konferencji swoją działalność
zaprezentują firmy niemieckie z branży, zainteresowane nawiązaniem kontaktów na rynku polskim.
http://ahk.pl/pl/uslugi/projekty-ioferty-wspolpracy/odnawialne-zrodlaenergii-i-efektywnoscenergetyczna/singel-

pl/events/konferencja-kogeneracja-wpolsce-i-wniemczech/?cHash=063cad0965e041643dd
cce3b1c1ab182
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, prawidłowe i skuteczne przeprowadzanie procesu projektowania
farmy fotowoltaicznej, wykorzystanie
hydroenergetyczne istniejących
obiektów piętrzących wodę w Polsce.
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/vi-edycjakonferencji-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.
http://www.biofuelsnews.com/conference/index.php
2014.09.24 - 2014.09.25
Bruksela, Belgia
7th CEWEP Waste-to-Energy
Congress LOCAL Energy from
LOCAL Waste Affordable, Secure & Sustainable
Konferencja dotycząca wykorzystania
odpadów na cele energetyczne.
http://www.cewep.eu/m_1264
2014.09.24

Amsterdam, Holandia
Cluster Design
Warsztaty projektu ClusterDesign prezentujące prace nad optymalizacją konstrukcji farm wiatrowych, by były one
bardziej wydajne i mniej podatne na
uszkodzenia.
https://www.cluster-design.eu/events
2014.09.24
Amsterdam, Holandia
Photovoltaics, Forms and Landscapes 2014
Konferencja dotycząca dużych systemów fotowoltaicznych.
http://www.pv-landscapes.com/cms2/
2014.09.24
Poznań
Tworzenie budżetu projektu
w Horyzoncie 2020
Warsztaty poświęcone zasadom tworzenia budżetu projektu w Horyzoncie
2020. Spotkanie skierowane do osób
posiadających ogólną wiedzę
w programach ramowych. Podczas
warsztatów oprócz części teoretycznej
przeprowadzone zostaną liczne ćwiczenia praktyczne, dotyczące różnych etapów opracowywania budżetu projektu.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenianaszeszkolenia.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 środo-
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wiska 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/

events/20130521_eu_no_energy_con
ference_en.htm

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 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.ph
p?art=781&umowy_w_praktyce_%E2%8
0%93_komercjalizacja_wynikow_badan
_naukowych

2014.09.26
Warszawa
Pakiet klimatyczno - energetyczny 2030 "Jak wpłynie na europejski rynek energii?"
Wydarzenie stanowi okazję dla
przedstawicieli branży energetycznej,
ekspertów i polityków do rozmowy
na temat wyzwań i perspektyw rozwoju sektora. Szczegółowo przeanalizowany zostanie zwłaszcza wpływ
pakietu klimatyczno-energetycznego
2030 na europejski rynek.
http://konferencja.pkee.pl/

2014.09.25 - 2014.09.26
Jachranka
XI Targi Energii
Targi skupione wokół rynku energii.
Składają się z części seminaryjnej
(4 bloki seminaryjne) oraz handlowego
parkietu targowego, na którym można
zapoznać się bezpośrednio z ofertami
sprzedawców energii elektrycznej oraz
dostawców usług energetycznych dla
energetyki zawodowej, przemysłowej,
odbiorców energii oraz prosumentów.
http://www.targienergii.pl/index.html
2014.09.25
Bruksela, Belgia
2nd EU-Norway Energy Conference
Konferencja dotycząca roli przemysłu
i innych stron w transformacji europejskiego sektora energetycznego.
http://ec.europa.eu/energy/international/

2014.09.25
Amsterdam, Holandia
IRPWind / EERA JP Wind R&D
Conference 2014
Konferencja Wspólnego Programu
energetyki wiatrowej EERA. Przedstawione zostaną wyniki krajowych
programów badawczo-rozwojowych
realizowanych w ramach Programu.
http://www.irpwindconf.eu/

2014.09.26
Białystok
III Podlaskie Forum Bezpieczeństwa Technicznego - OZE
Forum zgodnie z misją UDT ma na
celu wspieranie przedsiębiorców
w zakresie efektywnego zarządzania
bezpieczeństwem technicznym jak
i propagowania rozwoju wiedzy
i umiejętności technicznych. Przedstawione zostaną zmiany w ustawodawstwie w zakresie prawa energetycznego, system certyfikacji instalatorów
OZE, a także akredytacji ośrodków
prowadzących szkolenia instalatorów.
Ponadto promowane będzie stosowanie nowych rozwiązań technologicznych.
http://www.udt.gov.pl/index.php?view
=details&id=127:iii-podlaskie-forumbezpieczenstwa-technicznegooze&option=com_eventlist&Itemid=5
55
2014.09.29
Warszawa
Marketing produktów innowacyjnych – wyzwanie budowania
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.ph
p?art=788&marketing_produktow_inno
wacyjnych_%E2%80%93_wyzwanie_bud
owania_nowej_kategorii
2014.09.29 - 2014.09.30
Warszawa
Praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej jako skutecznej komercjalizacji rozwiązań technicznych oraz oznaczeń indywidualizujących występujących w obrocie
gospodarczym
Cele szkolenia: nabycie praktycznej wiedzy z zakresu: audytu i właściwej kwalifikacji wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej i wyboru trafnej strategii ochrony krajowej, europejskiej czy
międzynarodowej; praw i obowiązków
wynikających z uzyskanych praw wyłącznych, zwłaszcza pod kątem wyboru
ścieżki komercjalizacji; poznanie reguł
i schematów postępowania podczas
pozyskiwania praw wyłącznych i ich
utrzymywania, wykształcenie umiejętności zarządzania prawami własnymi i zapoznanie z konsekwencjami naruszania
praw wyłącznych do własności intelektualnej osób trzecich.
http://www.btprogress.com/szkolenia.ph
p?art=783&
2014.09.29 - 2014.09.30
Słupsk
Konferencja Offshore pt. „Rozwój
Regionów Nadmorskich”
Konferencja poświęcona morskiej energetyce wiatrowej w Polsce w 2014 r.
http://konferencja-offshore.pl/
2014.09.30 - 2014.10.01
Opole
V Konferencja „Inwestycje w Energetyce i Przemyśle – Nowe Technologie dla Ochrony Środowiska”
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa
targowa, na której firmy zaprezentują
technologie, usługi i produkty wspierające inwestorów w realizacji inwestycji
związanych z ochroną środowiska.
http://nowaenergia.com.pl/2014/03/27/v-

Wydarzenia
konferencja-inwestycje-wenergetyce-i-przemysle-nowetechnologie-dla-ochrony-srodowiska/
2014.09.30- 2014.10.02
Egmond aan Zee, Holandia
Conference of the European
Biogas Association
Konferencja dotycząca biogazu aspektów politycznych, produkcji i
wykorzystania biometanu, dopłat do
handlu transgranicznego.
http://www.biogasconference.eu/
2014.09.30
Bruksela, Belgia
3rd Symposium: Energy efficiency in the EU – bridging the gap
between expectations and realities
Sympozjum dotyczące efektywności
energetycznej i jej roli w osiągnięciu
transformacji energetycznej UE w
kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
http://www.dgroup.de/index.php/futu
re-events-166.html
2014.10.01
Warszawa
IX konferencja "Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię"
Co dla inwestorów oznaczają zapisy
projektu ustawy o odnawialnych
źródłach energii? Czy biogazownie są
w stanie sprostać trudnościom rynkowym i przynosić dochody? Tych
zagadnień dotyczyć będzie konferencja "BIOGAZ - praktyczne aspekty
inwestycji w zieloną energię", która
od lat jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy skupiającą cały
sektor biogazowy.
http://www.progressgroup.pl/83 konferencje.html
2014.10.01
Paryż, Francja
Ocean Energy Europe 2014
Konferencja dotycząca energii z oceanów.
http://www.oceanenergyeurope.eu/index.php/en/events/annualconference

2014.10.02
Rzeszów
Kongres Smart City
Podczas kongresu będziemy 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
2014.10.06 - 2014.10.10
Warszawa
Audytor efektywności energetycznej
Szkolenie przygotowujące do wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego
zakresu audytu efektywności energetycznej (Dz. U. z 27.08.2012 poz.
962).
http://www.pjcee.pl/index_.phtml?ite
m=szkolenia&item1=_20141006_201
41010_a
2014.10.06
Bruksela, Belgia
Legislation and financing for
people's ownership of community renewable energy across Europe
Konferencja dotycząca projektów
odnawialnych źródeł energii, wyzwań
prawnych związanych z OZE w Europie, finansowania OZE w krajach
Środkowej i Wschodniej Europy.
http://www.managenergy.net/network
ing_meetings/1822#.VA31jqMfKT5
2014.10.06 - 2014.10.07
Londyn, Wielka Brytania
Energy and Economic Competitiveness
Konferencja dotycząca wysokich
kosztów energii, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia kosztów energii i postępów
w dekarbonizacji oraz sposobów
radzenia sobie z tymi problemami na
poziomie regionalnym.
http://www.chathamhouse.org/Energy
2014?campaign=evvnt

2014.10.07
Warszawa
Zasady finansowania i realizacji
projektów HORYZONT 2020
Spotkanie na temat zasad finansowania i
realizacji projektów programu HORYZONT 2020, które poprowadzą Barbara Trammer i Bartosz Majewski, eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.
http://www.kpk.gov.pl/?event=zasadyfinansowania-i-realizacji-projektowhoryzont-2020-2
2014.10.08
Warszawa
Spotkanie informacyjne EWT
2014-2020
Spotkanie informacyjne na temat programów transnarodowych i międzyregionalnego Europejskiej Współpracy
Terytorialnej 2014-2020,
z udziałem Polski.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Wiadomosci/Strony/SpotkanieinformacyjneE
WT20142020.aspx
2014.10.08 - 2014.10.10
Kazimierz Dolny
X Konferencja Naukowo Techniczna "Transformatory
Energetyczne i Specjalne"
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu transformatorów energetycznych i specjalnych, a w szczególności: problemy eksploatacyjne, diagnostyka, próby i badania, nowoczesne
metody obliczeniowe i projektowanie,
remonty i modernizacje, aktualne trendy rozwojowe.
http://zrewtransformatory.pl/konferencja-1/
2014.10.08
Bruksela, Belgia
Innovative financing for energy
efficiency and renewables: feedback from successful projects
Osiągnięcie unijnych celów energetyczno-klimatycznych będzie wymagać
w najbliższym czasie zwiększenia inwestycji w efektywność energetyczną
i odnawialne źródła energii. Brak środków publicznych wymaga nowego podejścia do inwestycji. To innowacyjne
finansowanie ma być zapewnione dzięki
programom Inteligentna Energia dla
Europy Unii Europejskiej i Horyzont
2020.
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http://www.managenergy.net/networkin
g_meetings/1739#.VA3daaMfKT4
2014.10.09
Zielona Góra
Kongres Smart City
Podczas kongresu będziemy 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
2014.10.09
Warszawa
Białe Certyfikaty – Forum Efektywności Energetycznej 2014
Wydarzenie ma na celu propagowanie
systemu „białych certyfikatów”, a także
edukację w zakresie ustawy o efektywności energetycznej.
http://ecoenergytrade.pl/wydarzenia/for
umefektywnoscienergetycznej2014/
2014.10.09
Lille, Francja
Brokerage Event: EnergyEnvironment
Spotkanie brokerskie dla poszukujących
parterów do realizacji projektów energetycznych i środowiskowych w ramach
programu Horyzont 2020.
http://brokerage-h2020.jinnove.com/
2014.10.12 - 2014.10.15
Zakopane
XXVIII Konferencja z cyklu:
"Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce
Krajowej" pt. " Paliwa w energetyce– uwarunkowania, perspektywy"
Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: rynki i giełdy paliw
i energii, wykorzystanie krajowych surowców energetycznych, tendencje
rozwojowe polskiego i światowego
sektora paliw i energii, konkurencyjność
paliw i energii, ceny paliw i energii, prognozy zapotrzebowania na paliwa, energię elektryczną i cieplną, strategie rozwoju polskiego górnictwa i energetyki,
pakiet klimatyczno - energetyczny, procesy wzbogacania węgla.
http://www.min-pan.krakow.pl/se/

Cernobbio, Włochy
Hydro 2014
Konferencja dotycząca postępu w
planowaniu i realizacji energetycznych
systemów wodnych małej i dużej
ska l i, e lek tr own i szc zyt owopompowych oraz morskich systemów energetycznych ostatnich kilku
lat.
http://www.hydropowerdams.com/hydro-2014.php?c_id=88
2014.10.13 - 2014.10.14
Londyn, Wielka Brytania
Energy from Waste 2014
Konferencja dotycząca możliwości
posykiwania energii z odpadów.
Zgodnie z przewidywaniami analityków przychody ze światowego rynku
energii odpadów wzrosną z 18 mld
dolarów w 2012 roku do ponad 28,6
bln dolarów do roku 2016. Wzrost
ma być związany z budową nowych
obiektów na całym świecie.
http://www.smionline.co.uk/energy/uk/conference/energ
y-from-waste
2014.10.14
Berlin, Niemcy
Spotkanie dla instytucji z Polski
i Niemiec zainteresowanych
współpracą transnarodową
Wkrótce zostaną ogłoszone nabory
w ramach programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej 2014-2020.
Aby zachęcić do współpracy podmioty z obydwu krajów, reprezentanci
Polski i Niemiec w komitetach programów transnarodowych wraz
z krajowymi punktami kontaktowymi
organizują spotkanie 14 października
w Berlinie.
http://europasrodkowa.gov.pl/item/32
0-trwa-rejestracja-na-spotkanie-dlainstytucji-z-polski-i-niemiecz a i n t e r e s ow a n y c h - w s p o lp r a c a transnarodowa-berlin-14pazdziernika-2014-r
2014.10.14 - 2014.10.17
Poznań
Targi Poleko
Targi poświęcone m.in. odnawialnym
źródłom energii, ekologii, ochronie
środowiska oraz gospodarce komunalne.
http://poleko.mtp.pl/pl/poleko_w_pig
ulce/o_poleko/
2014.10.14 - 2014.10.16

2014.10.13 - 2014.10.15

Paryż, Francja
World Nuclear Exhibition
Wystawa dotycząca energetyki jądrowej.
https://www.world-nuclearexhibition.com/
2014.10.14 - 2014.10.15
Bruksela, Belgia
Biofuels for Low-Carbon Transport
and Energy Security
Konferencja dotycząca biopaliw,
w tym roli biopaliw w systemie energetyki niskoemisyjnej, perspektyw przemysłu biopaliwowego, rozwoju technologii
całego łańcucha dostaw biopaliw oraz
wartości i końcowego wykorzystania
biopaliw w transporcie drogowym, morskim i powietrznym.
http://www.biofuelstp.eu/spm6/spm6.ht
ml
2014.10.15
Warszawa
IV Europejski Meeting Gospodarczy "Ramy polityki klimatycznoenergetycznej UE na lata 20202030 nowe propozycje, stare grzechy"
Celem konferencji jest zaprezentowanie
opinii organizacji gospodarczych UE
wobec przedstawionych w styczniu ram
polityki klimatyczno- energetycznej UE
na lata 2020-2030 oraz debata z szerokim udziałem interesariuszy mająca na
celu wypracowania wspólnego apelu
(Apel Warszawski) w sprawie polityki
klimatyczno – energetycznej UE.
http://www.cire.pl/item,97913,7.html
2014.10.16
Białystok
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
2014.10.16 - 2014.10.17
Słok koło Bełchatowa
Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy
Forum jest dwudniowym spotkaniem
konferencyjno – warsztatowym, które
gromadzi specjalistów z sektora biomasy. Podczas dwóch dni forum będą Pań-

Wydarzenia
stwo mieli możliwość wzięcia udziału
w dyskusjach specjalistów na temat
eksploatacji, bezpieczeństwa technologicznego, konserwacji i przerabiania
kotłów do spalania i współspalania
biomasy.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/forum-technologii-wenergetyce-spalanie-biomasybelchatow2014/index.php/zaproszenie
2014.10.16 - 2014.10.17
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
2014.10.21 - 2014.10.24
Szczyrk
Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014
W czasie konferencji przedyskutowane zostaną problemy związane z budową i eksploatacją kotłów; ocenie
poddane zostaną współczesne osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie
rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych kotłów oraz
kotłowych urządzeń pomocniczych;
dojdzie do wymiany doświadczeń
eksploatacyjnych, a także wybrane
zostaną optymalne kierunki nowych
inwestycji i planowanych modernizacji.
http://www.icbt.polsl.pl/
2014.10.21
Wrocław
Dobry wiatr dla regionów
Cykl konferencji, które stanowią
odpowiedź na potrzebę podniesienia
jakości debaty społecznej dotyczącej
przyszłości energetycznej w różnych
regionach Polski, w tym przede
wszystkim wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W programie
każdej konferencji zostały uwzględnione zagadnienia związane z uwarunkowaniami i specyfiką danego regio-

nu.
http://www.regionalne.psew.pl/index.
php?option=com_content&view=arti
cle&id=22&Itemid=12&lang=pl
2014.10.22 - 2014.10.23
Bremen, Niemcy
ACI’s 3rd Carbon Dioxide Utilisation Summit 2014
Konferencja dotycząca możliwości
wykorzystania CO2.
http://www.wplgroup.com/aci/confere
nces/eu-cco3.asp
2014.10.22 - 2014.10.24
Freiburg, Niemcy
Local Renewables Conference
2014
Konferencja dotycząca kształtowania
rozwoju regionalnego poprzez transformację energetyczną, w tym współpracę z lokalnymi interesariuszami, innowacje technologiczne, sposób
identyfikacji źródeł finansowania działań lokalnych.
http://www.local-renewablesconference.org/freiburg2014
2014.10.23
Wrocław
Kongres Smart City
Podczas kongresu będziemy 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

legislacyjne krajowe i unijne wpływają
na rozwój inwestycji w polskiej elektroenergetyce?
http://energetykon.pl/?cat=669
2014.10.28 - 2014.10.29
Warszawa
Project Manager w energetyce
Warsztaty tworzą możliwość spotkania
g rup y sp ec ja lis t ów z w ią za ny ch
z realizacją projektów dla branży energetycznej i inspiracji do podejmowania
działań podnoszących wydajność pracy.
Formuła „praktycy dla praktyków”
pozwala uczestnikom dzielić się warsztatem wypracowanych funkcjonalnych
narzędzi i tym samym zachęcą do zwrócenia uwagi na rozwiązania podnoszące
efektywność realizowanych projektów.
http://www.trioconferences.pl/
wydarzenie/project-management-wenergetyce
2014.10.30 - 2014.10.31
Dusseldorf, Niemcy
Successful Research & Innovation
(R&I) in Europe 2014 – 6th European Networking Event
Spotkanie brokerskie dla poszukujących
parterów do realizacji projektów programu Horyzont 2020, m.in w obszarze
energii oraz w Akcjach Marii Skłodowskiej - Curie.
http://horizon2020.zenit.de/index.php?i
d=2

2014.10.23
Warszawa
VII Konferencja Problemowa
E N E R G E T Y K O N E n er g i a Klimat-GospodarkaSpołeczeństwo
Podczas pierwszego panelu dyskutowane będą problemy rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego, w tym bariery prawne - krajowe
i unijne, bariery organizacyjne i koncepcyjne, bariery finansowe. W tym
panelu szukać będziemy odpowiedzi
m.in. na pytania: na ile rozwiązania
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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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