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Dziedziną, która bywa pomijana w badaniach mających na
celu ograniczenie zużycia paliw
kopalnych i zmniejszenie emisji
CO2 do atmosfery, jest magazynowanie energii cieplnej. Na
przykład, o ile przeprowadzono liczne badania dotyczące
gromadzenia i wykorzystywania energii słonecznej i wiatrowej, to istnieje niewiele prac,
które próbowałyby odpowiedzieć na pytanie, jak magazynować nadmiar energii do wykorzystania przy braku światła
słonecznego czy słabym wietrze.
Zwykle jako rozwiązanie proponuje się akumulatory lub,
w niektórych przypadkach,
ele ktr own ie sz czy t ow o pompowe, przy czym obie
technologie dalekie są od doskonałości. W rzeczywistości
niektóre ich wady mogą przeważać nad korzyściami środowiskowymi wynikającymi
z wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej.
Jednym z rozwiązań może być
przemiana energii w energię
cieplną i magazynowanie jej
w instalacjach przeznaczonych
do tego celu, które jak wykazano są zasadniczo bardziej
wydajne, skuteczniej wychwytują ciepło odpadowe i umożliwiają dostarczanie tańszej
energii. Zanim możliwe będzie
powszechne wykorzystywanie
energii cieplnej, konieczne jest
jednak przeprowadzenie badań
nad opłacalną technologią
magazynowania o dużej gęstości.
Tego właśnie dokonali uczestnicy projektu SAM.SSA, finansowanego ze środków UE.

Celem projektu było opracowanie nowych materiałów ulegających przemianę fazową (PCM),
przeznaczonych do sezonowego
magazynowania energii (STES)
w zakresie średnich temperatur.
Badacze chcieli, aby materiały te
były niedrogie, przyjazne środowisku, bezpieczne i łatwe
w użyciu. Umożliwiałyby też
długoterminowe magazynowanie
energii dzięki dużo niższym
stratom ciepła niż w przypadku
aktualnie dostępnych rozwiązań.
Było to nowatorskie podejście
do problemu, ponieważ PCM
zwykle nie są uważane za rozwiązanie nadające się do STES.
Wynika to z ich małej gęstości
energii oraz dużego ryzyka zestalania się podczas magazynowania, powodowanego przez
nieodpowiednią izolację mającą
utrzymywać temperaturę poniżej punktu topnienia.
W projekcie SAM.SSA za magiczny materiał umożliwiający
pokonanie problemu PCM uznano alkohol cukrowy, powszechnie i łatwo dostępny produkt
odpadowy przemysłu spożywczego. Materiał ten, znany także

pod nazwą MASA ("molecular
alloys based on sugar alcohols"),
umożliwia regulację punktu
topnienia, a tym samym znaczące zwiększenie gęstości
energii. Jak można przeczytać
w artykule dotyczącym projektu, jaki ukazał się niedawno
w czasopiśmie The Journal of
Physical Chemistry, alkohole
cukrowe, po zmieszaniu
z nanorurkami węglowymi,
tworzą materiał zdolny do
magazynowania energii odnawialnej w postaci ciepła.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/slodkie rozwiazanie-problemumagazynowania-energiicieplnej
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Źródło: Tapeciarnia.pl

Zaawansowane technologie i nowatorskie rozwiązania dla
konkurencyjnego i zrównoważonego europejskiego sektora
biogazu
W dniach 7-8 września 2016 r.
w Linköping (Szwecja) odbyła się
międzynarodowa konferencja zamykająca finansowany ze środków UE projekt ATBEST, na której przedstawione zostały opracowane w jego ramach
innowacyjne rozwiązania wspierające
przyszły rozwój europejskiego sektora biogazu.
Biogaz, mieszanina metanu i dwutlenku węgla, jest źródłem bezemisyjnej
energii wykorzystywanej do wytwarzania elektryczności, ogrzewania
i transportu, dzięki czemu może
wnieść istotny wkład w realizację
dalekosiężnych i ambitnych zobowiązań Europy dotyczących zmiany klimatu. Produkcja i wykorzystanie biogazu
nie są jednak jeszcze równomiernie
rozwinięte na kontynencie europejskim, a aktualnie niezbędne są państwowe dotacje, aby rozwijać infrastrukturę biogazu, która będzie nie
tylko zrównoważona środowiskowo,
ale też opłacalna.
W celu uporania się z tymi problemami strukturalnymi i finansowymi,
uczestnicy projektu ATBEST
(Advanced Technologies for Biogas Efficiency Sustainability and Transport)

starali się poprawić efektywność
i wydajność każdego z ogniw łańcucha dostaw biogazu. Przeanalizowano
między innymi alternatywne materiały
wsadowe i ulepszone konfiguracje
komór fermentacyjnych, nowe techniki monitorowania, nowe rozwiązania w zakresie uszlachetniania biogazu
oraz udoskonalone techniki wykorzystania biogazu.
"Badacze uczestniczący w projekcie
ATBEST wykonali świetną robotę,
która będzie miała wpływ na branżę
biogazu w całej Europie stojącą przed
wyzwaniami, jakie pociąga za sobą
zmniejszenie subsydiów państwowych oraz konkurencyjność innych
technologii w zakresie energii odnawialnej", komentuje kierownik projektu dr Simon Murray z Queen’s
University w Belfaście. "Na przykład,
uzyskaliśmy nową wiedzę dotyczącą
kontrolowania lepkości w komorach
fermentacyjnych, co pozwoli na
zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do mieszania, opracowaliśmy
nowe absorbenty, które umożliwią
zmniejszenie rozmiarów urządzeń
służących do przemiany biogazu
w biometan i zminimalizowanie zuży-

cia przez nie energii, a także zbadaliśmy
alternatywne technologie wykorzystujące biogaz, które będą wychwytywać
energię ulegającą obecnie utracie podczas spalania biogazu w silnikach CHP".
Uczony tłumaczy, że uzupełnieniem
wszystkich tych prac była analiza cyklu
życia i modelowanie ekonomiczne, które
umożliwią podejmowanie prawidłowych
decyzji koniecznych do zwiększenia stabilności ekonomicznej branży biogazu
i zmniejszenia jej oddziaływania na środowisko.
Międzynarodowa konferencja zamykająca projekt, w której wzięło udział ponad
90 osób z Europy, a także z Brazylii
i RPA, miała na celu połączenie zarówno
wyników naukowych projektu, jak i wyników dotyczących aktywnego zaangażowania szeregu zainteresowanych stron
z sektora biogazu, aby pobudzić debatę
nad przyszłością branży.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/zaawansowane -technologie-inowatorskie-rozwiazania-dlakonkurencyjnego-i-zrownowazonegoeuropejskiego-sektora-biogazu
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Uwolnić wodór, zyskać paliwo i czystą wodę
Energia ze słońca, która pada na ziemię w ciągu godziny, wystarczyłaby
dla całej ludzkości na rok. Pytanie
tylko, jak ją zmagazynować. Gdyby
udało się przy pomocy światła rozłożyć wodę na wodór i tlen, paliwo
wodorowe rozwiązałoby problemy
energetyczne świata. Trzeba to jednak zrobić efektywnie i tanio. Do
przeprowadzenia reakcji niezbędny
jest idealny katalizator. Naukowcy
wciąż go poszukują.
Skuteczne wykorzystanie energii słonecznej do fotokatalitycznego rozszczepienia wody umożliwi wydajne
naśladowanie procesu fotosyntezy.
Gdyby uczonym udało się zoptymalizować ten proces, moglibyśmy choć
w części uniezależnić się od węgla
kopalnego i innych paliw, których
ilość jest na Ziemi ograniczona.
Z drugiej strony spalanie węgla kopalnego zanieczyszcza środowisko i powoduje emisję dwutlenku węgla, natomiast w wyniku spalania wodoru
otrzymujemy jedynie wodę, którą
z kolei można poddać rozkładowi
z użyciem kolejnych kwantów światła.
Byłoby to zatem zarówno korzystne
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dla środowiska, jak i dawało dostęp
do czystej wody, której w wielu miejscach świata dramatycznie brakuje.
Problem z produkcją wodoru polega
na tym, że jego wytwarzanie musi się
opłacać.
"Koncepcja jest bardzo prosta: rozkładamy cząsteczkę wody do tlenu
i wodoru. Proces ten wymaga odkrycia i opracowania nowych katalizatorów. Są już sprawdzone i rozwijane
układy pozwalające na rozkład wody
przy pomocy światła w skali laboratoryjnej. Niestety, znane katalizatory
oparte są głównie o metale szlachetne, przede wszystkim platynę. Jest
ona na tyle droga, że ta technologia,
mimo że działa w laboratorium, nigdy
nie będzie mogła być przeniesiona na
skalę przemysłową” – mówi dr Anna
Lewandowska-Andrałojć.
Badaczka z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu poszukuje
katalizatora, który by efektywnie
produkował wodór, a jednocześnie
byłby na tyle tani, że można byłoby go
zastosować na szerszą skalę.
„Opracowanie katalizatora, który
tanio, wydajnie i szybko będzie roz-

kładał wodę, jest podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, by
wodór mógł zastąpić bieżące nośniki
energii. Chodzi o to, żeby wyprodukować miliony cząsteczek wodoru
z jednej cząsteczki katalizatora” –
tłumaczy dr Lewandowska-Andrałojć.
Zaznacza, że platyna jest bardzo dobrym katalizatorem, tylko drogim. Jak
wyjaśnia badaczka w rozmowie z PAP,
do przeprowadzenia reakcji w laboratorium potrzebny jest fotoreaktor.
W nim naświetlana jest próbka, składająca się z barwnika, kompleksu metalu przejściowego pełniącego rolę
katalizatora i przekaźnika elektronów.
Rolą barwnika jest absorbowanie
światła i przekazywanie elektronu do
katalizatora. Następnie zredukowany
katalizator może zacząć cykl katalityczny, czyli zacząć rozkładać wodę.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/uwolnic-wodor-zyskac-paliwo-iczysta-wode
Źródło: PAP
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Droga do „zielonego” wodoru wiedzie przez labirynty
w białkach alg
Coraz częściej o wodorze myśli się jako
o paliwie, które zastąpi ropę naftową.
Najbardziej ekologicznym źródłem wodoru mogłyby być bioreaktory z zielonymi algami. Badacze - w tym z Polski opisali przebieg reakcji chemicznych
związanych ze stabilnością wytwarzania
wodoru przez algi.
Wodór to paliwo przyszłości, ale być
może wcale nie takiej dalekiej. Dziś
ekologicznie najczystszym źródłem tej
substancji jest woda i jej rozkład
w procesie fotosyntezy, prowadzony
przez glony pracujące w odpowiednich
warunkach.
Na drodze do skonstruowania wydajnych, a przy tym naprawdę zielonych
bioreaktorów stoi jednak poważna
przeszkoda. Okazuje się, że hydrogenazy, enzymy bezpośrednio odpowiedzialne za produkcję wodoru, w obecności
tlenu ulegają zniszczeniu. Czy można
byłoby je uodpornić na wpływ atmosfery? Dotychczas nie było to możliwe, bo
mechanizm ich degradacji przez tlen nie
był dostatecznie dobrze rozumiany. Po
raz pierwszy te złożone procesy udało
się w pełni opisać dopiero teraz,
w publikacji w prestiżowym czasopiśmie

„Nature
Chemistry”(http://
www.nature.com/nchem/journal/vaop/
ncurrent/full/nchem.2592.html), przygotowanej przez zespół naukowców
z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. O badaniach poinformowali przedstawiciele
Instytutu Chemii Fizycznej PAN
w przesłanym PAP komunikacie.
„Wodór to w naszym otoczeniu pierwiastek powszechny. Jednak powszechność wcale nie znaczy, że jest on łatwo
dostępny w dużych ilościach i za pomocą metod ekologicznie czystych” - zauważa dr Adam Kubas z IChF PAN,
jeden ze współautorów publikacji, po
czym podaje następujący przykład:
„Najprostszą metodą produkcji wodoru wydaje się elektroliza wody, ale ona
jest prosta i w miarę ekologiczna tylko
wtedy, gdy ma się do dyspozycji czysty
prąd. Tymczasem prąd wytwarzany
obecnie powstaje w procesach z prawdziwą ekologią mających niewiele
wspólnego”.
Droga do ekologicznie, naprawdę czystych zasobów wodoru okazuje się jednak prowadzić właśnie przez wodę –
a konkretniej przez to, co w niej pływa.
Algi czyli glony są obszerną grupą mi-

kroorganizmów, które przetwarzają
wodę i dwutlenek węgla w typowym
procesie fotosyntezy i w jej wyniku
wydzielają do otoczenia tlen. Od
końca lat 90. ubiegłego wieku wiadomo jednak, że gdy w otoczeniu alg
brakuje siarki, zamiast tlenu zaczynają
one produkować... wodór. Powstaje
on dzięki enzymom znanym jako
hydrogenazy. Reakcje zachodzą
w ściśle określonym miejscu we wnętrzu białka: w skomplikowanym centrum aktywnym, w którym kluczową
rolę odgrywają dwa atomy żelaza (FeFe) lub atom żelaza i atom niklu (FeNi). Co więcej, szybko się okazało, że
w warunkach naturalnych enzymy alg
należą do najlepszych katalizatorów
wodoru! Niestety, hydrogenazy mają
poważną wadę: wystawione na działanie tlenu ulegają degeneracji i przestają działać. Tymczasem zapewnienie
im środowiska beztlenowego w urządzeniach przemysłowych czy domowych byłoby bardzo trudne.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/droga-do-zielonego-wodoruwiedzie-przez-labirynty-w-bialkach-alg
Źródło: PAP

Błękitny węgiel kontra smog
Wraz ze zbliżaniem się kolejnego sezonu
grzewczego wracają obawy o zdrowie
mieszkańców miast i regionów szczególnie narażonych na smog, głównie w południowej części Polski.
"Wcale nie trzeba rezygnować z węgla,
żeby obniżyć emisję szkodliwych substancji do powietrza. Błękitny węgiel
może być alternatywą dla tradycyjnego
paliwa kopalnego" - uważa kierownik
projektu GEKON dr inż. Aleksander
Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.
Błękitny węgiel to uszlachetnione niskoemisyjne paliwo węglowe. Swoją nazwę
zawdzięcza błękitnemu zabarwieniu płomienia w trakcie spalania. Podczas gdy
zwykły węgiel pali się na żółtopomarańczowo, innowacyjne paliwo
spala się podobnie jak gaz, bez iskier.
Uszlachetnienie węgla polega w tym
przypadku na jego termicznym przetworzeniu i częściowym odgazowaniu. Tak
spreparowany wciąż może być spalany
w tradycyjnym palenisku, np. w piecu
kaflowym.
"Błękitny węgiel ma wyższą wartość
opałową od węgla nieprzetworzonego.
Podczas sezonu grzewczego w mieszkaniu czy domu jednorodzinnym błękitnego węgla zużywa się mniej niż tradycyjCC BY-NC-SA 3.0 PL

nej kopaliny. A jako premię dostajemy >czyste powietrze<" - wylicza dr
Sobolewski.
Jak tłumaczy, z ogrzewania węglowego korzysta uboższa część społeczeństwa Polski. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są przestarzałe
i źle eksploatowane piece i kotły
opalane niskojakościowymi paliwami
węglowymi. Węgiel jest kilka razy
tańszy od gazu. Z braku pieniędzy
w przestarzałych piecach i kotłach
używa się zasiarczonego, fatalnego
jakościowo węgla, mułów węglowych
i flotokoncentratów, a nawet, niestety, odpadów domowych. Podczas
palenia węglem ze starych pieców
i kotłów wydostają się rakotwórcze
lotne związki organiczne - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
„W najbliższej dekadzie w praktyce
nierealna jest wymiana wszystkich
starych pieców węglowych czy piecokuchni. Trzeba zatem zmienić wsad.
Paliwo niskoemisyjne musi być dostosowane do istniejącej infrastruktury
oraz stanu świadomości społeczeństwa” – mówi dr Sobolewski.
Projekt GEKON obejmuje testy istniejącej polskiej technologii i przygo-

towanie do jej wdrożenia. Projekt na
styku nauki i przemysłu zaowocował
wyprodukowaniem pilotażowej ilości
błękitnego węgla. Badania technologiczne i testy przeprowadzone na przełomie 2015 i 2016 roku wskazują, że
stosowanie innowacyjnego paliwa pozwoli na dziesięciokrotne obniżenie
emisji pyłu i zanieczyszczeń organicznych oraz trzykrotne zmniejszenie
emisji dwutlenku siarki w stosunku do
węgla.
W ramach projektu w pięciu miejscach
Polski, m.in. w tzw. „zdrojach”, użytkowano 2 tys. ton innowacyjnego paliwa.
Uczestnicy badań pilotażowych wypełniali ankiety, w których potwierdzili
opinię badaczy, że nowe paliwo może
uzyskać pełną akceptację społeczną.
Badania terenowe potwierdziły znaczącą poprawę jakości powietrza w miejscowościach, gdzie testowano innowację.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/blekitny-wegiel-kontra-smog
Źródło: PAP

Bardziej efektywne wychwytywanie CO2
Aktualnie stosowane metody wychwytywania CO2 mają szereg wad, które
bezpośrednio wpływają na ich skuteczność. Aby temu zaradzić, dr Sonia Zulfiqar bada wydajność absorpcji CO2
nowych materiałów opartych na amidowych polimerowych cieczach jonowych.
Płuczki mokre są obecnie najczęściej
stosowanym rozwiązaniem do wychwytywania CO2 ze spalin przemysłowych:
pompują one zanieczyszczone powietrze do cieczy przyciągającej cząsteczki
dwutlenku węgla i wypompowują czyste powietrze. W świetle zmiany klimatu potrzebne są jednak bardziej wydajne rozwiązania, a molekularne ciecze
jonowe wymieniane są wśród najpoważniejszych kandydatów.
Od roku 2014, dr Sonia Zulfiqar z Uniwersytetu Kraju Basków w Hiszpanii
bada szczególny rodzaj cieczy jonowych, korzystając ze wsparcia środków
unijnych przeznaczonych na realizację
projektu NABPIL (Novel Amide Based
Polymeric ionic Liquids: Potential Candidates for CO2 capture). Polimerowe ciecze
jonowe są nie tylko potencjalnym no-

wym członkiem rodziny pochłaniaczy
CO2, ale również okazują się mieć
znacznie lepszą wydajność sorpcji niż
i tak bardzo skuteczne molekularne
ciecze jonowe.
Choć istnieją już technologie wychwytywania CO2, takie jak absorpcja chemiczna przy pomocy rozpuszczalnika,
adsorpcja fizyczna, frakcjonowanie
kriogeniczne, separacja membranowa,
wiązanie biologiczne czy proces spalania O2/CO2, to komercyjne instalacje
są oparte na procesie wypłukiwania na
mokro. W procesie tym wykorzystuje
się roztwory hydroksyaminy, w przypadku których częstym problemem jest
korozja, degradacja aminy i utrata rozpuszczalnika. Dlatego potrzebne są
nowe materiały do efektywnej separacji.
Najważniejszym celem inicjatywy NABPIL jest zaprojektowanie, wytworzenie, scharakteryzowanie i przetestowanie nowej klasy polimerowych cieczy
jonowych na bazie amidu, które potencjalnie cechują się wysoką skutecznością wychwytywania dwutlenku węgla
z gazu ziemnego przed spalaniem

i spalin po spalaniu. Te nowe materiały
mogą odznaczać się niskimi kosztami
oraz wysoką sprawnością wychwytywania CO2.
Dzięki temu projektowi chcieliśmy
rozwinąć badania nad wychwytywaniem
i konwersją CO2. Nasza metoda przyczyni się do stworzenia rynku obrotu
CO2, gdyż umożliwi wydajne wychwytywanie dwutlenku węgla i przekształcanie go w produkty komercyjne. Realizacja tych celów wymaga połączenia ze
sobą chemii, nauki o środowisku i badań materiałowych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/bardziej-efektywne-wychwytywanieco2-2193
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Ekspresja genów wskazuje, że rośliny przystosowują się
do zwiększonego stężenia CO2
Badanie współfinansowane w ramach
unijnego projektu EXPEER dowodzi, że
rośliny w coraz większym stopniu przystosowują się do zwiększenia stężenia
dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze,
co może mieć istotne implikacje dla
globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony przyrody.
Badanie przeprowadzone na brytyjskim
Uniwersytecie w Southampton, opublikowane ostatnio na łamach czasopisma
Global Change Biology, dowodzi, że narażenie roślin na zwiększone emisje CO2
powoduje zmianę ekspresji genów.
Sugeruje to, iż zmiany regulacji genów
mogą być ważnym mechanizmem adaptacji do zwiększonego poziomu CO2.
Przy wzroście poziomu CO2 w atmosferze (emisje w latach 2000. rosły szybciej niż w latach 90. ub. wieku, a stężenie CO2 przekroczyło w 2013 r. 400
ppm) krótkoterminowy wpływ na rośliny może zostać uznany za stosunkowo
pozytywny, ponieważ napędza fotosyntezę i wzrost roślin, w tym także tych
uprawnych, z czym wiąże się zwiększenie produkcji żywności. Tak naprawdę
w ostatnich dziesięcioleciach Ziemia
stała się bardziej zielona ze względu na
pobudzanie wzrostu roślinności przez
zwiększający się poziom CO2.
Długoterminowy wpływ wyższego
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stężenia CO2 w atmosferze na życie
roślin jest jednak wciąż przedmiotem
debaty naukowej. "Aż do teraz istniało
bardzo niewiele badań, które dawałyby
nam jakiekolwiek informacje na temat
długoterminowego wpływu wzrostu
poziomu CO2 na kilka pokoleń roślin,
a nikt nie prowadził badań nad molekularnymi podstawami takiej adaptacji",
komentuje autorka badania, prof. Gail
Taylor z Uniwersytetu w Southampton. "Wynika to między innymi z trudności ze znalezieniem roślin, które były
narażone na warunki, jakie będą panować w przyszłości, ale które można
znaleźć i dziś".
Aby dokładniej zbadać to zagadnienie,
zespół wykorzystał unikatowy zasób —
naturalnie bogate w CO2 źródła,
w których rosnące tam rośliny są poddawane działaniu zwiększonego stężenia CO2 przez wiele setek lat i pokoleń. Porównanie sygnatury molekularnej babki lancetowatej rosnącej
w pobliżu źródeł we włoskiej miejscowości Bossoleto z tymi samymi roślinami rosnącymi na pobliskim stanowisku
kontrolnym (w którym panuje aktualne
typowe dla naszej planety stężenie
CO2) ukazało uderzające różnice pod
względem całkowitej ekspresji genów

(procesu aktywacji określonych genów w celu wytworzenia określonego białka).
"Badanie to pokazuje, że kiedy weźmiemy rośliny rosnące w tych dwóch
miejscach, reprezentujących atmosferę współczesną oraz atmosferę przyszłości (stan w roku 2100) i umieścimy je razem w tym samym środowisku, rośliny rosnące w pobliżu źródeł
stają się większe i szybciej dokonują
fotosyntezy", tłumaczy prof. Taylor.
"Co ważne, rośliny rosnące w pobliżu
źródeł wykazują różnice w zakresie
ekspresji setek genów".
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ekspresja-genow-wskazuje-zerosliny-przystosowuja-sie-dozwiekszonego-stezenia-co2
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/
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Jak uzyskać najwięcej energii z perowskitów
Oddziaływania między cząsteczkami
i atomami tworzącymi perowskit decydują o tym, czy taki materiał będzie
można wykorzystać w ogniwach słonecznych. Dr Joanna Jankowska szuka
ogólnych zasad, jakimi można się kierować podczas modyfikacji tego materiału.
Jej obliczenia z zakresu fizyki i chemii
teoretycznej pozwolą w przyszłości
uniknąć problemów technologicznych
przy produkcji wydajnych energetycznie paneli słonecznych.
Perowskit można nadrukować na dowolną powierzchnię. Uzyskana dzięki
niemu energia elektryczna jest gromadzona przez elektrody i może być
wykorzystana do zasilenia rozmaitych
urządzeń. Ogniwa produkowane w tej
technologii nie są jeszcze ogólnie dostępne, ale już rysują się na rynkowym
horyzoncie, ponieważ perowskity to
temat intensywnie rozwijany na całym
świecie. Równolegle z pracami podstawowymi technologia rozwijana jest
w praktyce. Powstało wiele startupów, w tym polska firma Saule Technologies założona przez Olgę Malinkiewicz. Polka opracowała technologię,
dzięki której przy niskich kosztach

produkcji można otrzymać ogniwa
o dużej wydajności.
Prace prowadzone są w wielu polskich
laboratoriach na uczelniach i w instytutach. Dr Joanna Jankowska jest chemikiem teoretykiem i fizykiem. Zajmuje
się fotochemią, czyli oddziaływaniem
światła z cząsteczkami. Oblicza właściwości nowych materiałów, które mogą
być wykorzystywane w ogniwach słonecznych i innych urządzeniach, np.
fotoprzełącznikach molekularnych.
Bada m.in. lokalne oddziaływania pomiędzy organicznymi i nieorganicznymi
elementami materiału perowskitowego.
„Interesują mnie efekty związane
z ferroelektrycznością perowskitów.
Badam, czy we właściwościach takiego
materiału może być trwałe wewnętrzne pole elektryczne i jak
takie pole wpływa na właściwości i
efektywność otrzymywania energii z
takiego ogniwa słonecznego” –
mówi badaczka.
Jak tłumaczy, porządek elektryczny
wewnątrz perowskitu może wspomagać, ale też i utrudniać pozyskiwanie ładunku elektrycznego otrzymywanego w takim ogniwie. Dr
Jankowska stara się zrozumieć,
dlaczego tak jest.

„Szukam powiązań między zjawiskami,
które czasem na pierwszy rzut oka
wydają się nie mieć ze sobą związku.
Nieraz okazuje się, że zmiana jednej
cechy materiału może wpłynąć na jego
inne właściwości. Te obliczenia mogą
pomóc w projektowaniu ogniw słonecznych, pozwolą na eliminację przyszłych problemów albo zrozumienie,
dlaczego jakieś problemy blokują dalszy
rozwój tej technologii” – wyjaśnia rozmówczyni PAP.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/jak-uzyskac-najwiecej-energii-zperowskitow
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl

Konserwacja morskich farm
wiatrowych już niedługo może złapać wiatr w żagle
Partnerzy projektu, który wchodzi
w ostatni rok realizacji, pracują właśnie nad połączeniem najnowocześniejszych technik przeglądów w ramach przygotowań do końcowego
testu morskich turbin wiatrowych.
Bardziej precyzyjny i opłacalny monitoring wspomoże operatorów turbin
wiatrowych we wcześniejszym rozpoznawaniu ewentualnych wad konstrukcyjnych i lepszym planowaniu
harmonogramu prac konserwacyjnych. Pionierskie połączenie bezprzewodowe w czasie rzeczywistym oznacza także, że system TOWERPOWER
umożliwia monitorowanie z lądu warunków na morzu, zapewniając oszczędności czasu i pieniędzy.
Projekt bazuje na rosnącym zapotrzebowaniu rynku na dostosowane rozwiązania morskie. Dotychczas operatorzy morskich farm wiatrowych mieli
trudności z optymalizacją prac konserwacyjnych i przeglądów, tracąc przewagę konkurencyjną nad innymi źródłami energii, którym udawało się
uzyskiwać wyższą opłacalność. Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na
zindywidualizowane rozwiązania morskie stwarza zatem ogromne możliwości rynkowe dla przedsiębiorstw

z branży nowoczesnych technologii
i z tego właśnie względu konsorcjum
projektu – pod kierunkiem francuskiego klastra przedsiębiorstw Capenergies – zgromadziło pięć MŚP, trzy
stowarzyszenia MŚP i trzy ośrodki
badawcze w celu przeprowadzenia
analiz i opracowania nowych rozwiązań.
„O atrakcyjności tego projektu przesądza fakt, że koncentruje się wyłącznie na monitorowaniu elementów
obrotowych turbin wiatrowych na
morzu” – stwierdziła koordynator
projektu, dr Céline Auger z Capenergies. „Mimo iż wiele rozwiązań
z zakresu monitorowania na potrzeby rynku morskiego już istnieje, często nie mają one zastosowania do
instalacji morskich”.
Ponadto w ciągu ostatnich dziesięciu
lat w przemyśle naftowo-gazowym
zaczęto stosować kontrole oparte na
ocenie ryzyka, które pozwalają operatorom na ustalanie nowych strategii przeglądów i kontroli pogorszenia
się stanu konstrukcji. Partnerzy projektu TOWERPOWER starali się
także czerpać inspirację z niektórych
tych technik przy opracowywaniu

planu konserwacji morskich turbin
wiatrowych.
„Postanowiliśmy skupić się w szczególności na przeglądzie platformy pośredniej turbiny wiatrowej, która podtrzymuje gondolę (część, w której mieszczą
się wszystkie komponenty produkcyjne
turbiny wiatrowej) i na samej wieży” –
wyjaśnia Auger. „Platforma pośrednia
jest wykonana z kompletu części stalowych o grubości około 40 mm, które
są połączone specjalną warstwą betonu
o grubości 50 mm”.
Partnerzy projektu przyjrzeli się następnie sposobom oceny uszkodzeń
i przetestowali dwie techniki oparte na
ultradźwiękach: emisja akustyczna i fale
prowadzone. Za pomocą tych technik
byli w stanie ocenić duże powierzchnie
i ilości materiału, ustalając jednocześnie
precyzyjnie miejsce ewentualnego
uszkodzenia.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
m s / k on s e r w a c ja - m or s k ic h - f a r m wiatrowych-juz-niedlugo-moze-zlapacwiatr-w-zagle
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/
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Podejście oparte na ocenie ryzyka w celu uwolnienia
potencjału energii morskiej

Źródło: Tapeciarnia.pl
Mimo zróżnicowanego charakteru, skali
i oddziaływania morskich obiektów
energii odnawialnej, wszystkie one
wymagają uzyskania pozwolenia wydawanego na podstawie oceny prawdopodobnego oddziaływania na środowisko.
Takie ustalenia opierają się na badaniach i przeglądach określonych parametrów środowiskowych, aby upewnić
się co do zgodności z nadrzędnymi
przepisami w zakresie ochrony środowiska. Czas i środki przeznaczane na
przeprowadzanie tych ocen oddziaływania – obok niepewności związanej
z potencjalnym wpływem na środowi-

sko
nowatorskich
technologii – pozostają
główną przeszkodą na
drodze do rozwoju
sektora. To oznacza,
że nie został jeszcze
w pełni uwolniony
potencjał europejskiej
energetyki wiatrowej,
falowej i pływowej pod
względem tworzenia
miejsc pracy i wytwarzania energii.
Po ustaleniu, że ta
właśnie kwestia stanowi przeszkodę,
partnerzy finansowanego ze środków UE projektu RICORE (Riskbased Consenting for Offshore Renewables) przystąpili do opracowania
praktycznych rozwiązań mających
wspomóc realizację nowych projektów poświęconych energetyce morskiej.
„Opracowaliśmy nowatorskie
i oparte na ocenie ryzyka podejście
do wydawania pozwoleń, które ma
skrócić czas i obniżyć koszty” –
wyjaśnia koordynator projektu,

profesor David Gray z Uniwersytetu
Roberta Gordona, Zjednoczone Królestwo. „Ustaliliśmy, że dzięki zastosowaniu profili ryzyka, naukowcy
i przedstawiciele organów nadzoru
mogą zmniejszyć ilość danych z przeglądu, jakie są potrzebne do dopuszczenia znanej technologii na obszarach o niskiej wrażliwości środowiskowej”.
Podejście oparte na ocenie ryzyka
umożliwia przedstawicielom organów
nadzoru i przedsiębiorcom porządkować swoje działania według ważności
na podstawie wcześniejszych danych.
Aby wszystko to ująć we wspólne
ramy, partnerzy projektu rozpoczęli
profilowanie procesów wydawania
pozwoleń w państwach członkowskich, analizując obecny sposób ujmowania ryzyka i zgodność z wymogami
prawa unijnego.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/podejscie-oparte-na-ocenieryzyka-w-celu-uwolnienia-potencjaluenergii-morskiej
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Oto samomontująca morska turbina wiatrowa
Mimo iż energia wiatrowa jest wysoko
ceniona jako ważne źródło zrównoważonej energii, koszty montażu niezbędnych turbin od zawsze stanowią przeszkodę na drodze do jej rozpowszechnienia. Dotyczy to w szczególności
morskich farm wiatrowych, których
duże i zaawansowane technologiczne
turbiny wiatrowe są budowane i konserwowane na morzu.
Dzięki innowacyjnemu procesowi budowy turbin wiatrowych, jaki został
opracowany w ramach projektu ELISA,
ta tradycyjna przeszkoda na drodze do
korzystania z energii wiatrowej została
ostatecznie pokonana. Ta innowacja –
w pełni operacyjny prototyp technologii ELISA 5MW – znajduje się na Wyspach Kanaryjskich i jest pierwszą posadowioną morską turbiną wiatrową
całkowicie zmontowaną bez użycia
kosztownych i dostępnych w niewielkiej liczbie transportowców ładunków
ciężkich.
„ELISA to pionierska technologia
w zakresie opracowywania całkowicie
samomontujących turbin morskich” –
stwierdził pracujący nad projektem
inżynier, José Serna. „Przedmontaż
i wstępny rozruch całego systemu
w pełnym zakresie odbywa się w kontrolowanych warunkach portowych, co
zwiększa szanse na uprzemysłowienie
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i zminimalizowanie zagrożeń, jakie
wiążą się z pracami montażowymi
na morzu”.
Prototyp ELISA 5MW wykorzystuje
fundament grawitacyjny, który zasadniczo pełni rolę pływającej platformy, na której zakotwiona jest
automatycznie rozkładająca się teleskopowo wieża wraz z turbiną wiatrową. Poszczególne jednostki –
platforma, wieża i turbina – są całkowicie montowane na lądzie. Następnie całość jest holowana na
stanowisko na otwartym morzu za
pomocą tradycyjnych holowników,
gdzie mocowana jest platforma
i podnoszona wieża.
„Należy zauważyć, że na dzień dzisiejszy dostępne są w Europie tylko
trzy albo cztery transportowce
ładunków ciężkich, które są w stanie
zamontować turbinę 8 MW w wodach o głębokości powyżej 40 metrów – a Europa wiedzie prym
w porównaniu do innych rozwiniętych rynków” – stwierdził Serna.
„Inaczej mówiąc, ten system będzie
także kluczowym towarem eksportowym Europy na takie rynki jak
USA czy Japonia”.
System w szczególności wyróżnia
fakt, że teleskopowa konfiguracja
wieży została zaprojektowana w taki

sposób, aby obniżyć środek ciężkości
jednostki, dzięki czemu platforma
służy za samostateczną barkę pływającą, umożliwiającą załodze przedmontaż całego systemu w strefie przybrzeżnej. Możliwość wznoszenia
struktury w strefie przybrzeżnej zamiast na otwartych i często zdradliwych wodach morskich ogromnie
redukuje zagrożenia dla ludzi, które
tak często wiążą się z montażem
turbin wiatrowych na otwartych
wodach.
„Montaż bez użycia statku jest nie
tylko źródłem znacznych oszczędności, ale także sposobem na wspomaganie wyraźnego trendu w stronę
większych morskich turbin wiatrowych, co stanowi ważny krok na
drodze do poprawy kosztu energii
wytwarzanej przez farmy wiatrowe”
– wyjaśnia Serna.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/oto-samomontujaca-morskaturbina-wiatrowa
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/
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Wiatr w żagle europejskiego sektora energetyki morskiej
W ramach jedynego w swoim rodzaju
programu szkoleniowego przygotowanego przez przedsiębiorstwa wespół ze środowiskiem akademickim,
partnerzy finansowanego ze środków
UE projektu MARE-WINT pomogli
zaspokoić znaczący niedobór wykwalifikowanej kadry w rozkwitającym
sektorze morskiej energetyki wiatrowej.
Ostateczny dorobek projektu MAREWINT jest imponujący. Specjaliści ze
stopniem doktora w takich dziedzinach jak aerodynamika, mechanika
strukturalna, eksploatacja i konserwacja wnieśli w ten jedyny w swoim
rodzaju program swoją wiedzę i umiejętności z zamiarem rozwoju europejskiego sektora morskiej energetyki
wiatrowej, aby w pełni mógł rozwinąć
swój potencjał.
„Siła wiatru jest wskazywana zarówno
przez decydentów, jak i przedsiębiorców jako czysty i bezpieczny sposób
na zmniejszanie uzależnienia od zanieczyszczających paliw kopalnych i ograniczanie nadmiernej zależności od
importu energii” – zauważa koordyna-

tor projektu MARE-WINT, profesor Wiesław Ostachowicz z Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
„Do wytworzenia energii elektrycznej potrzeba też bardzo niewielkiej ilości wody – w odróżnieniu od paliw jądrowych i kopalnych
– co ma niebagatelne znaczenie
zważywszy na rosnące zagrożenie
związane z niedoborem wody”.
Mimo iż skutecznie wykazane zostały argumenty środowiskowe
przemawiające za energetyką wiatrową, postrzegany koszt wyprodukowania energii elektrycznej przez
turbiny wiatrowe nieco zahamował
rozwój rynku. „Z tego właśnie
względu morski przemysł energetyczny koncentruje się na zwiększaniu niezawodności morskich turbin
wiatrowych i ograniczaniu konieczności przeprowadzania prac konserwacyjnych” – wyjaśnia Ostachowicz. „Znalezienie nowych sposobów osiągnięcia tych celów ma
kluczowe znaczenie, jeżeli rozwój
sektora morskich turbin wiatrowych ma przyspieszyć”.

Prace nad finansowanym ze środków
UE projektem MARE-WINT podjęto
po tym, jak ustalono istotne niedobory wykwalifikowanej kadry. Wiedza z szerokiej gamy dyscyplin, od
inżynierii mechanicznej i materiałoznawstwa po metrologię, mechanikę
płynów i symulacje komputerowe,
jest pilnie potrzebna w celu projektowania, budowania i eksploatowania
kolejnej generacji niezawodnych
i wydajnych turbin. W odpowiedzi
projekt MARE-WINT zgromadził
sześć uczelni, siedem instytutów
badawczych i dziesięć przedsiębiorstw z sektora prywatnego, aby
zbudować sieć szkoleniową oferującą programy studiów doktorskich
dopasowane do przyszłych potrzeb
morskiego sektora wiatrowego.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/wiatr-w-zagle-europejskiegosektora-energetyki-morskiej
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Tworzenie zrównoważonej, inteligentnej i energooszczędnej
chmury
Bez względu na to, czy udostępniamy
pliki w serwisie Dropbox, zapisujemy
zdjęcia na Dysku Google czy składamy
zamówienie w sklepie Amazon, wszyscy korzystamy z technologii
"chmury" do realizacji swoich codziennych potrzeb. Ale czy zdajemy
sobie sprawę, że typowy serwer
chmury działa, wykorzystując zaledwie
około 20% swojej mocy obliczeniowej? Technologia chmury odpowiada
obecnie za blisko 10% światowego
zużycia energii — co oznacza, że
w obecnej formie "cloud computing"
jest po prostu nie do utrzymania.
Uczestnicy projektu CLOUDLIGHTNING finansowanego ze
środków UE chcą zmienić ten stan
rzeczy poprzez stworzenie wydajniejszej i bardziej zrównoważonej chmury, która byłaby bardziej ukierunkowana na użytkownika. Badacze pracują
nad inteligentną i energooszczędną
infrastrukturą chmury obliczeniowej,
która pozwoli dostawcom usług
w chmurze na obniżenie zużycia energii i uproszczenie dostępu dla użytkowników. Poprzez zastosowanie
heterogenicznych zasobów przetwarzania danych uczestnicy projektu
chcą zwiększyć wydajność pracy
chmury z niechlubnych 20% do bardziej zrównoważonych 80%.
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Niełatwo zrozumieć, dlaczego
technologia chmury jest potencjalnie tak mało wydajna. W końcu ma
ona sprawić, że nie będziemy potrzebowali już fizycznych plików,
danych czy sprzętu. Za chmurą
kryją się jednak ogromne, homogeniczne centra danych, składające się
z dużej liczby urządzeń, komponentów i sprzętu. Zdaniem uczestników projektu CLOUDLIGHTNING model ten ogranicza moc obliczeniową chmury oraz
niektóre funkcje dostępne dla jej
użytkowników.
Warto tu przywołać przykład superkomputerów (HPC) używanych
przez inżynierów i naukowców,
czyli społeczność, której potrzeby
nie są zaspokajane przez dzisiejszą
skomercjalizowaną, homogeniczną
chmurę. Uczeni korzystają z zasobów chmury w sposób nie zawsze
przewidywalny, a ich zapotrzebowanie na moc obliczeniową często
zmniejsza się i zwiększa. Ponieważ
obecnie dostawcy usług w chmurze
nie oferują możliwości konfiguracji
dostępnych zasobów w sposób
zaspokajający te nietypowe potrzeby, technologia cloud computing po
prostu nie jest używana w HPC.

Według raportu opublikowanego
niedawno w ramach projektu CLOUDLIGHTNING, ten brak elastyczności powoduje, że użytkownicy HPC
na ogół nie mają zaufania do chmury.
W szczególności wyrażają obawy co
do możliwości technologii chmury
w zakresie zarządzania danymi, w tym
w kontekście braku infrastruktury
chmury zaspokajającej wymagania
dotyczące komunikacji i operacji
wejścia/wyjścia, typowych dla zaawansowanych komputerów technicznych.
Innym problemem aktualnego systemu jest to, że zachęca on dostawców
usług w chmurze do oferowania zawyżonych mocy obliczeniowych, co
ma być rozwiązaniem na wypadek
nieprzewidywalnego wzrostu zapotrzebowania na usługi. Wadą takiej
praktyki jest jednak to, że w centrach
danych na całym świecie pracują —
i zużywają energię — dziesiątki tysięcy serwerów chmury, choć tak naprawdę nie są one używane.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/tworzenie-zrownowazonejinteligentnej-i-energooszczednejchmury-2205
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
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Narzędzia informatyczne pomagają obniżyć zużycie energii
w centrach danych
Rosnąca popularność internetu, technologii chmury i zaawansowanych systemów obliczeniowych oznacza, że
możemy pracować, komunikować się
i przechowywać informacje w sposób,
który nie był wcześniej możliwy. Pilnie
potrzebne są jednak nowe centra danych, aby dotrzymać tempa temu wykładniczemu wzrostowi ruchu w sieci.
To z kolei rodzi pewien problem — jak
rozwijać te energochłonne centra, jeżeli
chcemy zrealizować nasze cele klimatyczne? Zainteresowane strony często
mają poczucie, że brakuje im narzędzi
potrzebnych do podejmowania decyzji
uwzględniających oddziaływanie na
środowisko.
Tu zaczyna się rola finansowanego
przez UE projektu RENEWIT. Opracowane w ramach projektu narzędzie —
dostępne bezpłatnie online — jest przeznaczone dla operatorów i twórców
centrów danych oraz innych podmiotów zainteresowanych budową nowych
i modernizacją istniejących obiektów
z wykorzystaniem energooszczędnych
rozwiązań i źródeł energii odnawialnej.
Dzięki dostępowi do szczegółowych

informacji o ponad 60 lokalizacjach
w Europie, narzędzie analizuje koszty i korzyści związane z różnymi
energooszczędnymi rozwiązaniami
i źródłami energii, udostępniając je
użytkownikom za pośrednictwem
łatwego w użyciu interfejsu. W ten
sposób mogą oni w prosty sposób
porównywać centra pod względem
kosztów energii elektrycznej, dostępu do odnawialnych źródeł energii
oraz innych czynników wpływających na podejmowanie decyzji podczas planowania lokalizacji nowego
centrum.
"Po trzech latach prac badawczorozwojowych z radością oddajemy
do użytku gotowe narzędzie RENEWIT, które jest do tego dostępne
nieodpłatnie", mówi
Andrew Donoghue,
rzecznik projektu RENEWIT.
"Narzędzie jest naprawdę wyjątkowe. Dzięki
niemu operatorzy centrów mogą nie tylko

modelować koszty i korzyści energii
odnawialnej wytwarzanej na miejscu
i pochodzącej z sieci, ale uzyskać
szczegółowe informacje o skali
zwiększenia wydajności związanego
z zastosowaniem technologii, takich
jak bezpłatne chłodzenie, a nawet
o zarządzaniu obciążeniem roboczym".
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/narzedzia -informatyc zne pomagaja-obnizyc-zuzycie-energii-wcentrach-danych
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
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Niska świadomość niskiej emisji
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Jakość powietrza w Polsce pogarsza się
z roku na rok. Potwierdziły to ostatnie
badania Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), w których Polska pobiła niechlubny rekord najbardziej zanieczyszczonego kraju w Europie. Wśród 10
miejscowości o najgorszej jakości powietrza, aż 7 znajduje się w Polsce.
To nie koniec złych informacji. Okazuje
się, że trujemy nie tylko siebie, ale
również sąsiadów. Z pierwszej w historii analizy skutków zdrowotnych
transgranicznych zanieczyszczeń powietrza wynika, że Polska najbardziej
ze wszystkich krajów Unii Europejskiej
truje mieszkańców szkodliwymi emisjami ze swoich elektrowni węglowych.
Nasz kraj ponownie zajmuje pierwsze
miejsce, tym razem wśród państw
zatruwających siebie i innych szkodliwymi pyłami. Takie wnioski płyną
z raportu opublikowanego ostatnio
przez międzynarodowe organizacje
Health and Environment Alliance (HEAL),
Climate Action Network Europe (CAN),
WWF oraz Sandbag.
Śmiertelność Polaków z powodu brudnego powietrza jest jedną z najwyższych w Europie. Oscyluje w granicach
80 zgonów na 100 tys. populacji.
W Polsce z powodu zanieczyszczeń
umiera ponad 47 tys. osób rocznie.

Kotły węglowe niespełniające norm,
przestarzałe piece i słabej jakości
odpady, zanieczyszczenia powietrza
emitowane przez transport drogowy,
przekroczone normy stężenia toksycznych substancji – to wszystko
odbija się na naszym zdrowiu. Problem wisi w powietrzu i szkodzi nam
„powoli i po cichu”. Ekspozycja na
koktajl szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu zabija rocznie
blisko 49 tys. Polaków (raport
WHO).
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/niska-swiadomosc-niskiej-emisji2250
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/
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Normy określające maksymalne stężenie jednej ze szkodliwych substancji w powietrzu, jakim jest benzo(a)piren (znajdujący się w papierosach) są znacząco przekroczone niemal we wszystkich miastach. Niekiedy nawet piętnastokrotnie!
Polska ma najbardziej liberalne zasady co do informowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza
spośród krajów Unii Europejskiej.
To, co w innych krajach uchodzi za
stan alarmowy, zagrażający zdrowiu,
przez polskie prawo jest uznawane
za stan akceptowalny. Limity obowiązujące w naszym kraju są przeciętnie
dwukrotnie, a czasem nawet czterokrotnie wyższe niż w innych państwach. Ze względu na skalę problemu jesteśmy znacznie bardziej narażeni na negatywne skutki oddychania
zanieczyszczonym powietrzem niż
pozostali Europejczycy. Dla przykładu we Francji alarmy antysmogowe
ogłasza się, gdy stężenie pyłów wynosi 80 mikrogramów sześciennych,
a w Czechach przy 100 mikrogramach sześciennych. Polska zawyżyła
normy stężenia pyłów – poziom alarmowy został podniesiony do 300
mikrogramów sześciennych.
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Bytom/ GIG pokazał prototypowego drona do pomiaru
Prototypowego drona z aparaturą
mierzącą w czasie rzeczywistym zanieczyszczenie powietrza pokazał
w Bytomiu Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG). Współpracujące z Instytutem miasto chce skorzystać z dronów do monitoringu
zanieczyszczeń.
Jak poinformował podczas prezentacji
naczelny dyrektor GIG Stanisław Prusek, dotąd nieprezentowane urządzenie wykorzystuje opracowane w Instytucie rozwiązanie laserowych mierników, które mierzą stężenia na razie
kilku głównych wybranych parametrów niskiej emisji: pyłów zawieszonych, dwutlenku węgla oraz tlenku
węgla.
„Pracujemy, aby rozszerzyć to o tlenki azotu, być może dwutlenek siarki
i inne gazy, które będą konieczne do
kontroli zanieczyszczenia powietrza” wskazał szef GIG. Już teraz jednak
dron może pełnić funkcję latającego
laboratorium np. wykrywającego źródła niskiej emisji, czyli pobierać próbki
zanieczyszczeń bezpośrednio np. znad
konkretnego dymiącego komina.

Prusek podkreślił, że choć pracujące w tej instytucji stacjonarne laboratoria i urządzenia pozwalają na
szczegółowe analizy gazów, podwieszenie własnej konstrukcji lekkiej aparatury pod dronem może
m.in. skrócić czas procedury kontrolnej.
Urządzenie pobierając próbkę
dymu wydobywającą się z komina,
natychmiast bada jej skład. Dzięki
odpowiedniemu oprogramowaniu
dane trafiają do operatora (na razie
przez wymienną kartę pamięci,
docelowo online) i są zapisywane
w bazie. Obecność szkodliwych
gazów i pyłów natychmiast więc
świadczy o tym, jakiego użyto paliwa.
Pracujący przy projekcie Marcin
Głodniok z GIG powiedział PAP, że
głównym atutem rozwiązania jest
wykorzystanie w jednym urządzeniu technik laserowych umożliwiających szybki pomiar kilku parametrów. „Dron jest tylko platformą.
Sercem naszego urządzenia jest
aparatura zaprojektowana od po-

czątku przez zespół naukowców
GIG” - podkreślił naukowiec.
Dodał, że Instytut rozwijając na razie
prototyp, chce doprowadzić do
komercjalizacji rozwiązania. Mogłyby
z niego korzystać np. służby ochrony
środowiska czy lokalne samorządy.
Jak przekazała PAP rzeczniczka bytomskiego magistratu Aleksandra
Szatkowska-Mejer, miasto podpisało
już porozumienie z GIG o współpracy przy wykorzystaniu takich dronów – w kontekście niskiej emisji.
Wiceprezydent Bytomia Andrzej
Panek wyjaśnił, że samorząd chciałby
wykorzystywać drony w funkcji represyjnej w ostateczności, przede
wszystkim chce bowiem stawiać na
edukację.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/bytom-gig-pokazalprototypowego-drona-do-pomiaruniskiej-emisji
Źródło: PAP

PGNiG nagrodziło pomysły młodych naukowców
Nowy sposób na recykling płuczek
wiertniczych, mapa drogowa odbiorców gazu oraz rewitalizacja terenów
zielonych to trzy zwycięskie pomysły
wybrane podczas II edycji konkursu
Młodzi Innowacyjni dla PGNiG.
Laureaci otrzymali nagrody finansowe,
a zwycięzca dodatkowo szansę na
realizację projektu w spółce z Grupy
Kapitałowej Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa – poinformowało PGNiG w przesłanym PAP
komunikacie.
Płuczka wiertnicza to ciecz stosowana
podczas tworzenia otworów wiertniczych. W trakcie wiercenia otworu
oczyszcza jego dno i wynosi na powierzchnię tzw. zwierciny. Chłodzi
też świder i oczyszcza go ze zwiercin.
Po użyciu płuczka jest transportowana
do specjalnych punktów i tam utylizowana lub przetwarzana do ponownego użycia.
Mgr inż. Agnieszka Myśliwiec znalazła
sposób na to, jak uniknąć kosztownego transportu płuczki i zwiercin,
a jednocześnie chronić środowisko.
Do konkursu Młodzi Innowacyjni dla
PGNiG zgłosiła projekt przetwarzania
płuczki i zwiercin bezpośrednio przy
wiertni. Jest współautorką patentu na
sposób przetwarzania odpadów
wiertniczych – zamianę płuczki
w sypki i suchy materiał. Według niej
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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przy wiertniach mogłyby stanąć
koparki z łyżkami mieszającymi,
a przetworzony materiał powinien
być wykorzystany w pobliżu miejsca ich wydobycia. „To mogłyby
być produkty w postaci np. ziemi
antropogenicznej, materiału do
użyźniania gleb, wypełniacza mineralnego do celów budowlanych” –
opisała swój projekt w zgłoszeniu
konkursowym Agnieszka Myśliwiec. Poza oszczędnościami związanymi z transportem płuczki do
miejsc przetwarzania zyskałoby
także środowisko naturalne.
Agnieszka Myśliwiec otrzymała za
swój pomysł 15 tys. zł. Ma szansę
na podpisanie umowy o wartości
do 100 tys. zł na wykonanie projektu w PGNiG.
Drugie miejsce zajął projekt stworzenia mapy drogowej odbiorców
gazu ziemnego w Polsce. Tomasz
Cieślik, doktorant z Instytutu Fizyki
Jądrowej PAN, pracował nad nim
wraz dr. inż. Krzysztofem Kogutem z Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie i mgr. inż.
Piotrem Narlochem z Polskiej
Spółki Gazownictwa. Autorzy chcą
stworzyć modele istniejących oraz
potencjalnych klientów – użytkowników gazu w całej Polsce, ustalić
ich cechy wspólne i różnice, przy-

patrzeć się czynnikom wpływającym
na zużycie gazu w poszczególnych
miastach i regionach. Takie dane
pozwoliłyby prognozować m.in. najbardziej optymalne obszary do inwestycji. Kapituła konkursu nagrodziła
pomysł 10 tys. zł.
Z kolei Maciej Ziemiański, doktorant
na Wydziale Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego, zaproponował zmianę terenów zielonych będących własnością PGNiG. Jego zdaniem zieleńce należące do spółek w grupie mają
niewielką wartość botaniczną –
w większości są to zwykłe trawniki.
Warto je zamienić na pełne kwitnących roślin łąki, które przyciągną
pszczoły. Dla nich z kolei autor proponuje specjalne tzw. hotele – miejsca do gniazdowania i rozmnażania,
które mogłyby stanąć na zrewitalizowanych terenach zielonych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/pgnig -nagrodzilo-pomysly mlodych-naukowcow
Źródło: PAP

UE jako całość chce wspierać innowacje
Unijna platforma EIT Digital przedstawiła plany na najbliższe trzy lata,
w tym wsparcie 200 nowych startupów, wykształcenie 3,5 tys. młodych
naukowców oraz przeznaczenie 150
mln euro na rozwijające się firmy. Po
raz pierwszy w programie udział
bierze Polska.
Jak dotąd Europa pod względem
innowacyjności, zwłaszcza w dziedzinie cyfrowej, pozostawała daleko
w tyle za USA czy Chinami. To ma
się jednak wkrótce zmienić. Aby
pobudzić innowacje, Komisja Europejska powołała w 2010 r. EIT Digital, czyli unijną platformę wspierającą
technologie cyfrowe, która ma łączyć
przedsiębiorców, europejskie startupy, uczelnie wyższe i instytuty badawcze. A dzięki zapleczu finansowemu (80 proc. budżetu EIT Digital
pochodzi z unijnego budżetu, 20
proc. od prywatnych inwestorów) –
wspierać ich rozwój.
Dzisiaj EIT Digital ma na swoim koncie stworzenie 9 nowych przedsiębiorstw, wypromowanie 100 produktów, wsparcie dla ponad 200 startupów, czyli młodych innowacyjnych
firm, zebranie 77 mln euro kapitału
na rozwój młodych przedsiębiorstw
oraz nawiązanie kontaktów z siecią
130 partnerów z branży edukacyjnej

i przemysłowej (w tym Siemens, Nokia, Airbus).
Dzięki EIT Digital studia magisterskie
i doktorskie na kierunkach związanych z innowacją i przedsiębiorczością ukończyło 1300 studentów,
a udział w kursach online wzięło 20
tys. osób. Organizacja ma już też
swoje przedstawicielstwo w Dolinie
Krzemowej.
W środę EIT poinformował o swoich
planach na przyszłość.
"Skupiamy się przede wszystkim na
działaniu w przemyśle, przy wsparciu
tzw. inteligentnych miast, e-zdrowia
i samopoczucia społecznego, chodzi
tu o innowacje w zakresie programów zdrowotnych, oraz cyfrowej
infrastruktury, czyli projektów inwestujących np. w rozwój szerokopasmowego internetu czy sztucznej
inteligencji” – mówi Willem Jonker,
szef EIT Digital.
Plan działań organizacji na lata 20172019 zakłada m.in. udział w rozwoju
200 nowych start-upów, przeznaczenie środków finansowych na inwestycje, miejsce na uczelniach dla 3,5
tysiąca magistrantów i doktorantów
oraz zorganizowanie kursów online
dla kolejnych 100 tys. osób.
"Mamy dwa główne cele: generować
kluczowe innowacje, za pośrednic-

twem m.in. inkubatorów przedsiębiorczości, budowania kontaktów biznesowych i promowania biznesów, przyspieszania innowacyjności oraz rozwój
europejskiego kapitału ludzkiego poprzez wyłuskiwanie, wspieranie i szkolenie talentów. Dzięki rozwojowi innowacji na rynku cyfrowym, UE może
zwiększyć wzrost gospodarczy nawet
o 2,5 biliona euro w ciągu następnej
dekady” – dodaje Jonker.
Po raz pierwszy do unijnego programu
dołączyła Polska.
"Zmorą współczesnej innowacyjności
jest to, że ciągle żyje się w odseparowanym świecie – nauka sobie, biznes
sobie, innowacje gdzieś pomiędzy,
edukacja jeszcze osobno. Tymczasem,
jeśli biznes, przemysł czy usługi chcą
mieć nowe rozwiązania dla swoich
klientów, to muszą współpracować
z nauką, uczelniami i laboratoriami,
szukać nowych rozwiązań. W Polsce
widać już taką dojrzałość, żeby te elementy połączyć” – mówi europoseł
Michał Boni, były mister ds. cyfryzacji.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/ue-jako-calosc-chce-wspieracinnowacje
Źródło: PAP

Resort nauki przedstawił Białą Księgę Innowacji
Białą Księgę Innowacji z propozycjami
rozwiązań, które mają pomóc w pokonaniu problemów z innowacyjnością,
przedstawił resort nauki. Wśród propozycji jest m.in.: wprowadzenie statusu innowacyjnego przedsiębiorstwa,
portal łączący biznes i naukę, konkursy
innowacyjności w szkołach.
Biała Księga Innowacji opracowało
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Rady ds. Innowacyjności, koordynującej politykę innowacyjności realizowaną przez rząd. Propozycje zmian, które mają się przyczynić do rozwiązania problemów z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań,
przedstawiono z perspektywy: przedsiębiorców, naukowców, inwestorów
i administracji.
Podczas prac nad Białą Księgą Innowacyjności w ciągu miesiąca na ministerialną skrzynkę e-mailową napłynęło
340 propozycji zmian. Najwięcej - 44
proc. - pochodziło ze środowiska biznesu, a 30 proc. z nauki. W księdze
przedstawiono 58 propozycji rozwiązań konkretnych problemów. Zmiany
mogą objąć 15 ustaw.
"Biała Księga jest punktem wyjścia dla
pakietu ustaw o innowacyjności" - mó-
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wił podczas konferencji prasowej wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego
Piotr Dardziński. Niektóre z propozycji zgłoszonych w ramach prac nad
Białą Księgą Innowacji uwzględniono
w pierwszej ustawie o innowacyjności,
nad którą trwają już prace legislacyjne
w Sejmie. Na podstawie pozostałych
propozycji do końca 2016 roku zostanie opracowany projekt drugiej ustawy
o innowacyjności. Jak mówił Dardziński, może okazać się jednak, że część
przedstawionych w Białej Księdze
rozwiązań, nie znajdzie
się w dużej ustawie o
innowacyjności, tylko
w oddzielnych nowelizacjach ustaw, czy też
nowych aktach prawnych.
Wśród propozycji dla
przedsiębiorców
w Białej Księdze znalazły się m.in.: zwiększenie ulgi na badania i
rozwój; bezterminowe
zwolnienie z podatku
dochodowego aportu

własności intelektualnej; wsparcie rozwoju innowacyjnych start-upów;
wprowadzenie statusu innowacyjnego
przedsiębiorstwa; specjalizacja sądów
w zakresie ochrony własności intelektualnej, naruszenia patentów i wzorów
użytkowych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/resort-nauki-przedstawil-bialaksiege-innowacji
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl
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Gowin: Chińczycy liczą na współpracę z polskimi naukowcami
m.in. w energetyce i rolnictwie
Chiny są zainteresowane współpracą
z polskim naukowcami m.in. w dziedzinie energetyki, badań nad technologiami, studiów rolniczych i ochrony środowiska - powiedział wicepremier,
minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin.
Gowin w październiku był z wizytą
w Chinach. W Pekinie spotkał się m.in.
wicepremier Chin Liu Yandong, ministrem edukacji Chen Baoshengiem
i ministrem nauki Wan Gangiem. Odwiedził też szereg uczelni wyższych,
w Pekinie oraz w stolicy prowincji
Syczuan - Chengdu.
"Celem tych rozmów było skonkretyzowanie porozumienia o strategicznej
współpracy między Chinami a Polską,
zawartego podczas niedawnej wizyty
prezydenta Xi w naszym kraju. Po stronie chińskiej jest bardzo duże zainteresowanie intensyfikacją współpracy
w obszarze szkolnictwa wyższego. Nie
chodzi wyłącznie o wymianę studentów. Oczywiście bardzo liczę na to, że
skutkiem zawarcia porozumienia
o uznawalności dyplomów, skutkiem
mojej wizyty, skutkiem także mojego
spotkania z grupą rektorów czołowych

chińskich uczelni będzie pojawienie się
na polskich uczelniach dużo liczniejszej
grupy studentów z Chin, niż do tej
pory" - powiedział.
Jak dodał, obecnie w Polsce studiuje
ok. tysiąca studentów z Chin, ale rząd
chciałby tę liczbę zwielokrotnić. "Obie
strony mają też wolę, aby intensyfikować współpracę o charakterze naukowym. Mogę powiedzieć z dużą satysfakcją, że w ostatnich miesiącach w Chinach uruchomione zostały czwarte
studia polonistyczne, tym razem na
Pekińskim Uniwersytecie Spraw Zagranicznych. Moja wizyta w Chinach stała
się okazją do uruchomienia Centrum
Studiów na Polską i Europą ŚrodkowoWschodnią na Uniwersytecie
w Chengdu, jednym z czołowych chińskich uniwersytetów. Partnerem w tym
przedsięwzięciu jest Uniwersytet Warszawski" - powiedział.
Jak powiedział prof. Maciej Duszczyk
z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, już od najbliższego roku akademickiego Centrum
w Chengdu będzie przyjmowało polskich studentów. "Na pierwszy okres
będzie mogło tam pojechać 20 studen-

tów polskich, jak również znacznie
wyższa liczba studentów z Chin będzie mogła przyjechać do Polski.
Przygotowujemy dla nich specjalne
programy w języku angielskim, żeby
to było jak najbardziej profesjonalnie
zorganizowane" - powiedział. Dodał,
że bardzo zależy mu też na wymianie
naukowej. "Chodzi o to, żebyśmy
byli w stanie prowadzić wspólne
projekty badawcze. Chińczycy są
bardzo aktywni w bardzo innowacyjnych technologiach, my też jako uniwersytet mamy się czym pochwalić"
- zaznaczył.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gowin -chinczycy-licza-nawspolprace-z-polskimi-naukowcamimin-w-energetyce-i-rolnictwie
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Minister nauki przedstawił plany dotyczące nauki
i szkolnictwa wyższego
(…) Resort nauki planuje reformę Instytutów Badawczych i stworzenie
Narodowego Instytutu Technologicznego (NIT), który zapewni transfer wiedzy do gospodarki i efektywną współpracę z przedsiębiorcami. Będą w nim
skupione instytuty badawcze o największym potencjale naukowym. NIT będzie
stanowił zaplecze badawczo-rozwojowe
dla "Planu na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju". Do jego najważniejszych
celów zaliczono m.in. kompleksową
realizację usług badawczych na rzecz
polskich przedsiębiorstw; komercjalizację wiedzy (start-upy, licencjonowanie,
sprzedaż know-how, certyfikacja produktów i usług, itp.) czy prowadzenie
badań w obszarach tzw. wyzwań społecznych istotnych z punktu widzenia
polityk publicznych (energetyka, nowoczesne materiały, transport, ochrona
środowiska).
Powstanie Narodowa Agencja Współpracy Akademickiej. Agencja ma zapewnić skuteczne prowadzenie międzynarodowej polityki naukowej i wzmocnić
potencjał badawczy naszego kraju. Jej
zadaniem będzie m.in. promocja polskiego szkolnictwa wyższego i zachęcanie wybitnych naukowców i studentów
CC BY-NC-SA 3.0 PL

cudzoziemców do podjęcia studiów lub
badań w Polsce.
Minister nauki zapowiedział też działania na rzecz zwiększania innowacyjności gospodarki oraz komercjalizacji
badań i partnerstwa z biznesem. Jak
przypomniał, w sierpniu rząd przyjął
projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności, która zakłada m.in. zniesienie
opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej, podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia
kosztów kwalifikowanych ponoszonych
na działalność B+R, podwojenie czasu
na odliczanie kosztów poniesionych na
działalność B+R. Jednostki naukowe
zobligowano, aby 0,5 proc. swoich
dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przeznaczały na komercjalizację badań. Uproszczono też procedurę nabywania przez naukowców praw
majątkowych do ich własnych wynalazków.
Jednocześnie planowana jest tzw. duża
ustawa innowacyjna, zmieniająca wiele
obowiązujących ustaw i wprowadzająca
do nich regulacje proinnowacyjne.
W konsekwencji ma powstać całościowy system wsparcia działalności innowacyjnej.

Zmiany czekają również Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
Centrum zostanie zreformowane tak,
aby służyło realizacji celów "Planu na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju"
i skutecznie wspierało polskie innowacje. Proponowane programy i
przedsięwzięcia powinny zapewniać
powstawanie konkretnych rozwiązań
służących rozwojowi gospodarki.
Środki europejskie mają zaś być inwestowane, a nie jedynie szybko
wydawane, czyli ich wydatkowanie
ma być przemyślane i przynosić rzeczywiste korzyści - zakłada resort
nauki.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/minister-nauki-przedstawilplany-dotyczace-nauki-i-szkolnictwawyzszego
Źródło: PAP

Gowin: wzrost nakładów na naukę o 200 mln zł to
zdecydowanie za mało
Planowany w przyszłorocznym budżecie państwa wzrost nakładów na naukę
o 200 mln zł w stosunku do tego roku
to zdecydowanie za mało – ocenił
w poniedziałek we Wrocławiu minister
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław
Gowin.
Gowin spotkał się na Uniwersytecie
Medycznym we Wrocławiu z rektorami wrocławskich uczelni, aby rozmawiać o planowanych zmianach w szkolnictwie wyższym.
Minister poinformował, że Ministerstwo Finansów przewidziało wzrost
nakładów na naukę w przyszłorocznym
budżecie o 200 mln zł w stosunku do
roku 2016. „W moje ocenie to jest
wzrost zdecydowanie niezadowalający”
- mówił Gowin.
Minister podkreślił, że dla rządu kluczowa jest realizacja tzw. planu Morawieckiego. „Przewiduje on zmianę
charakteru polskiej gospodarki i budowanie gospodarki naprawdę innowacyj-

nej. Nie da się tego jednak osiągnąć
inaczej niż przez zwiększenie nakładów
na naukę. Przypomnę, że pod względem PKB Polska jest na 24. miejscu w
świecie, a pod względem nakładów na
naukę jesteśmy na 37. miejscu. To
pokazuje, że nauka jest dramatycznie
niedofinansowana” - mówił.
Dodał, że liczy, że Rada Ministrów
zgodzi się, by wzrost nakładów na
naukę był większy. „Dodatkowe 500
mln zł w przyszłorocznym budżecie na
naukę to będzie najlepsza inwestycja” ocenił.
Gowin poinformował również, że jego
resort będzie wspierał kompleksowo
rozwój tzw. Uniwersytetów Trzeciego
Wieku. „Będziemy wspierać wszelkie
formy popularyzacji dokonań naukowych, a w szczególności wszelkie takie
oddolne inicjatywy jak Uniwersytety
Trzeciego Wieku. Takie inicjatyw do
tej pory w ogóle nie cieszyły się wsparciem ze strony ministerstwa i to się

zmieni od 2017 r. Będziemy również
wspierać uniwersytety dziecięce; chcemy, by ich liczba uległa podwojeniu” mówił Gowin.
Minister poinformował również, że
rozmawiał z rektorami o konsolidacji
wrocławskich uczelni. Łącznie wrocławskich uczelni to pomysł, o którym
dyskutuje się od kilku lat w stolicy
Dolnego Śląska. „Uważam, że łączenie
uczelni to słuszny kierunek, ale chcę
podkreślić, że ministerstwo nie będzie
niczego narzucało. To musi być autonomiczna decyzja środowisk akademickich” - powiedział.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/gowin -wzr ost -nakla dow -nanauke-o-200-mln-zl-to-zdecydowanieza-malo-2192
Źródło: PAP

Premier: marzenia o rozwoju bez silnych ośrodków
naukowych - trudne do realizacji
Bez silnych, polskich ośrodków naukowych marzenia o szybszym rozwoju
będą trudniejsze do zrealizowania powiedziała premier Beata Szydło podczas inauguracji roku akademickiego
w Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim.
Premier Szydło podkreśliła, że pierwsze
zmiany dotyczące szkolnictwa wyższego weszły w życie 1 października tego
roku.
"Mniej biurokracji, lepsze warunki dla
kadry naukowej, lepsze warunki dla
studentów, to są te pierwsze zmiany,
które zostały już wprowadzone, ale to
jest dopiero pierwszy krok. Musimy
wprowadzać kolejne projekty, nad
którymi pracujemy" - powiedziała premier. Zaznaczyła, że praca nad nimi
będzie się toczyła w ścisłym kontakcie
ze środowiskami naukowymi.
"Mamy ambicje, by polska nauka stawała się coraz silniejsza, by polscy naukowcy mieli coraz lepsze warunki do
swojej pracy, by polscy studenci stawali
się tymi, którzy w rankingach światowych są na najwyższych pozycjach i aby
nasze uczelnie wyższe konkurowały
z najlepszymi" - podkreśliła szefowa
rządu.
"Bez silnych, polskich ośrodków naukowych marzenia o szybszym rozwoju,
marzenia o naszym równaniu do najszybciej rozwijających się, będą trud-
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niejsze do zrealizowania" - dodała
Beata Szydło. "To nie jest łatwe wyzwanie, ale musimy tę odpowiedzialność podjąć, bo los i rozwój polskiej
nauki jest nierozerwalnie związany
z przyszłością i rozwojem naszej ojczyzny” – podkreśliła premier.
Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła działalność we wrześniu 2016 r.
Akademia przejęła prawa i zobowiązania działającej w tym mieście Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/premier-marzenia-o-rozwoju-bezsilnych-osrodkow-naukowych-trudnedo-realizacji
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl
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Resort nauki liczy na 50 proc. kosztów uzyskania także dla
naukowców
Resort nauki proponuje, aby nowela
ustawy przewidująca powrót do nielimitowanego odliczania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu obejmowała
także naukowców, a nie tylko artystów. Wnioskuje o to do ministerstwa
kultury, które przygotowuje rządowy
projekt noweli.
Zapowiedź przywrócenia twórcom
kultury nielimitowanego odliczenia 50
proc. kosztów uzyskania przychodu,
tak by podatek mogli płacić tylko od
połowy swoich przychodów, padła na
początku 2016 roku, gdy wicepremier
i minister kultury Piotr Gliński przedstawiał podstawowe założenia swojej
polityki w resorcie kultury.
Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje
bowiem ograniczenie w uprawnieniu
twórców do stosowania ryczałtowych
50-procentowych kosztów uzyskania
przychodów. Zgodnie z nim twórcy nie
mogą odliczyć w zeznaniu więcej niż
42764 zł. Obecnie trwają jednak prace
nad rządowym projektem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, który ma cofnąć to ograniczenie. Projekt, który przygotowuje
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, znajduje się w konsultacjach międzyresortowych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało, aby zapisy rządowego projektu objęły nie tylko artystów, architektów, reżyserów, scenarzystów czy dziennikarzy, ale również
naukowców. Projekt przygotowany
przez resort kultury nie daje im bowiem takiej możliwości.
"W projekcie rządowym chcemy powrócić do pomysłu odliczenia 50 proc.
kosztów uzyskania przychodów dla
twórców, wszystkich osób, które prowadzą działalność o charakterze kreatywnym, oryginalnym. Zdecydowanie
popieramy ten pomysł, jednocześnie
(wychodząc - PAP) z propozycją, aby
ten katalog podmiotów opracowany
był w sposób należyty. Proponujemy
więc uzupełnienie katalogu podmiotów
o osoby, które prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe" - powiedziała
PAP wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego Teresa Czerwińska. "Dzięki
temu pracownicy uczelni, osoby, które
pracują w laboratoriach na nasz wzrost
gospodarczy, też będą mogły odliczać

koszty uzyskania przychodu" - zaznaczyła.
Jak podkreśliła, niezrozumiałe jest
podzielenie twórców na dziennikarzy, artystów czy pracowników naukowych. "Projekt w obecnej postaci
rozróżnia twórców na tych, którzy
pracują na rzecz kultury, a tych, którzy jako twórcy zakładają start-upy,
pracują nad nowymi technologiami
czy szczepionkami. Nawet w sensie
sprawiedliwości społecznej opodatkowania wydaje się to niezrozumiałe"
- zaznaczyła wiceminister nauki.
"Jest ogromne oczekiwanie środowiska naukowego wobec tych zmian" zaznaczyła.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/resort-nauki-liczy-na-50-prockosztow-uzyskania-takze-dlanaukowcow
Źródło: PAP

Gowin: uczelnie i instytuty powinny podnieść poziom badań
Oczekujemy, że uczelnie i instytuty
bardziej niż dotąd skoncentrują się na
badaniach i podniosą ich poziom. Nasza
gospodarka musi w większym - niż
dotąd - stopniu opierać się o osiągnięcia polskich naukowców - mówił podczas Rady Dialogu Społecznego minister Jarosław Gowin.
"Do tej pory kolejne rządy, czasami być
może nieświadomie, formułowały wobec świata akademickiego oczekiwanie,
że uczelnie i świat akademicki skoncentruje się na kształceniu. W dodatku
przez wprowadzenie zasady, że pieniądz idzie za studentem, chodziło
o kształcenie o charakterze masowym"
- mówił podczas posiedzenia Rady
Dialogu Społecznego wicepremier,
minister nauki Jarosław Gowin. Podczas posiedzenia prezentował on założenia strategii na rzecz doskonałości
naukowej, przygotowanej przez jego
resort.
Teraz - jak mówił - ze strony rządu
zmienia się "wektor oczekiwań w stosunku do świata akademickiego".
"Przede wszystkim oczekujemy, tego
że świat naukowy skoncentruje się
w większym niż do tej pory stopniu na
badaniach. Jeżeli chcemy zbudować
CC BY-NC-SA 3.0 PL

innowacyjną gospodarkę, a taka jest
istota Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, jeżeli chcemy podnieść poziom zamożności Polaków, to nasza gospodarka musi w większym stopniu niż do tej
pory opierać się o osiągnięcia polskich
naukowców" - powiedział wicepremier.
Dodał, że podniesienie poziomu badań
naukowych jest obecnie najważniejszym oczekiwaniem wobec uczelni,
instytutów badawczych, instytutów
PAN.
Resort nauki przygotował strategię
zmian w nauce i szkolnictwie wyższym,
która - jak przypomniał minister nauki opiera się na trzech filarach. Podstawą
pierwszego (tzw. nowej konstytucji dla
nauki) jest nowa ustawa o szkolnictwie
wyższym. Nad założeniami do projektu
wspomnianej ustawy pracują już wyłonione w konkursie trzy zespoły. Przygotowują one trzy konkurencyjne koncepcje założeń ustawy, które mają być
gotowe w lutym 2017 roku. Założenia
do nowej ustawy - według planów
resortu - poznamy we wrześniu 2017
roku podczas Narodowego Kongresu
Nauki. Mogłaby ona wejść w życie
w roku akademickim 2018/19 lub - jeśli

będzie wymagała dalszych prac 2019/20.
W tej chwili trwają też prace nad
nowymi zasadami finansowania uczelni, czyli algorytmem decydującym
o podziale państwowej dotacji z budżetu państwa. "Najważniejszym elementem algorytmu jest odejście od
szkodliwego skorelowania poziomu
finansowania uczelni od liczby studentów. W tej chwili im więcej studentów, tym wyższe finansowanie" mówił Gowin.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gowin-uczelnie-i-instytutypowinny-podniesc-poziom-badan
Źródło: PAP

Resort nauki planuje wprowadzenie doktoratów za wdrożenia
Resort nauki planuje wprowadzenie
programu, dzięki któremu doktorat
można będzie uzyskać za pracę wdrożeniową. Doktorant zatrudniony
w przedsiębiorstwie pracowałby nad
swoim doktoratem w jednostce naukowej, otrzymując stypendium w wysokości prawie 2,5 tys. zł.
"Poszukujemy mechanizmów, które
w sposób trwały będą wiązały środowisko naukowe ze środowiskiem gospodarczym" - powiedział wiceminister
nauki Piotr Dardziński, prezentując
program doktoratów wdrożeniowych
na konferencji prasowej w Warszawie.
"Osoby, które zastanawiają się nad
karierą naukową, często stają przed
dylematem: czy zostaną na uczelni
i będą poświęcać się swojej pasji, czy
przejdą do biznesu, będą zarabiały więcej, ale nie będą naukowcami. Chcieliśmy ten dylemat zlikwidować, wytworzyć sytuację, w której będą mogły
robić jedno i drugie" - mówił wiceminister nauki.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo
Wyższego przygotowało więc program
doktoratów wdrożeniowych. Doktoraty tego typu mają na celu rozwiązanie
konkretnego problemu przedsiębiorcy.
Prowadzone są w systemie dualnym,
co oznacza, że doktorant pracuje nad

rozprawą w jednostce naukowej
i w przedsiębiorstwie.
"Doktorant byłby zatrudniony na pełny
etat w przedsiębiorstwie. Program
doktoratu będzie jednak realizowany w
jednostce naukowej. Od nas doktorant
dostaje stypendium: 2 tys. 450 zł, przy
czym pracodawca powinien mu wypłacić co najmniej pensję minimalną" zapowiedział wiceminister nauki.
Dodatkowo - jak powiedział Dardziński - pracodawca będzie miał możliwość odliczenia 50 proc. kosztów
zatrudnienia od podstawy opodatkowania. "Jakie są korzyści dla przedsiębiorcy? Po pierwsze zatrudnia sobie
wykwalifikowanego pracownika. Po
drugie dostanie od nas środki, aby ten
wykwalifikowany pracownik był jeszcze
bardziej usatysfakcjonowany finansowo. Po trzecie ustala agendę badawczą,
która jest dla niego interesująca,
a koszty całego procesu będzie mógł
w dużym stopniu odliczyć sobie od
podatku" - wyliczał wiceminister nauki.
Jednostka naukowa, nadzorująca proces pisania doktoratu, będzie zaś
otrzymywała zryczałtowaną dotację na
pokrycie kosztów wykorzystania aparatury badawczej. "Przewidujemy, że
w większości przypadków badania nie

będą prowadzone w przedsiębiorstwie, ale na uczelniach. Ponieważ to
one będą ponosiły koszty, to my te
koszty chcemy rekompensować" mówił Dardziński.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/resort-nauki-planujewprowadzenie -doktoratow-zawdrozenia
Źródło: PAP

Eksperci o strategii Gowina: nie da się zadekretować
innowacyjności
Naukę trzeba dofinansować i poprawić
jej współpracę z biznesem, ale innowacyjności nie da się zadekretować,
a prywatnych inwestorów trudno zastąpić urzędnikami - mówią eksperci o
zaprezentowanej przez ministra nauki
Jarosława Gowina strategii zmian
w nauce.
Nowa strategia rozwoju nauki zakłada
m.in. partnerstwo nauki i biznesu, które ma zapewnić najlepsze komercyjne
wykorzystanie produktów badań i innowacyjności w celu zwiększania potencjału badawczego Polski. Przewiduje
także przygotowanie ustawy o innowacyjności, mającej poprawić otoczenie
prawne, instytucjonalne i organizacyjne
firm i uczelni, by sprzyjało ono procesom innowacyjnym. Planuje się także
przekształcenie Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, wprowadzenie nowych instrumentów finansowania innowacji i utworzenie Narodowego Instytutu Technologicznego, który ma poprawić efektywność wykorzystania
środków publicznych na działalność
badawczo-rozwojową.
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Eksperci, z którymi rozmawiała PAP,
oceniają jednak, że choć dofinansowanie nauki jest konieczne, by poprawić
innowacyjność, to droga wybrana
przez resort nauki niekoniecznie przyniesie oczekiwane rezultaty.
"Stymulowanie innowacyjności to tworzenie systemu zachęt dla tych, którzy
pracują nad nowymi rozwiązaniami, bo
przecież innowacje nie powstają poprzez administrowanie tym procesem
przez urzędników. Natomiast tworzenie kolejnych narodowych struktur,
które mają się zajmować dofinansowaniem naukowców, niczego nowego nie
wniosą. Za to zużywają środki, które
można by przeznaczyć na wsparcie
zdolnych studentów i zrealizowanie ich
pomysłów badawczych" - zwrócił uwagę Maciej Grelowski, ekspert Business
Centre Club.
Zaznaczył też, że główny ciężar finansowania badań naukowych bierze na
siebie państwo, podczas gdy w krajach
o największych sukcesach naukę finansuje także sektor prywatny. Dlatego
według niego potrzebne jest stworze-

nie skutecznego systemu zachęt finansowych i podatkowych do zwiększenia
wydatków na badania i rozwój.
Dodał, że nie jest zwolennikiem administrowania procesami, które są wynikiem indywidualnych postaw, zdolności
i umiejętności.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/eksperci-o-strategii-gowina-nieda-sie-zadekretowac-innowacyjnosci
Źródło: PAP
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NIK: działalność ośrodków innowacji nie przynosi pożądanych
efektów
Działalność ośrodków innowacji nie
przyczyniła się do lepszej komercjalizacji wyników badań naukowych czy
wdrażania innowacji w gospodarce oceniła Najwyższa Izba Kontroli
w opublikowanym raporcie na temat
działalności ośrodków innowacji.
"Jedynie 14 proc. przedsiębiorców –
lokatorów badanych ośrodków innowacji dokonało w latach 2013-2015
zgłoszeń w Urzędzie Patentowym" alarmuje NIK w raporcie po kontroli
ośrodków.
NIK zauważyła, że w ostatnich latach
rozwojowi infrastruktury w ośrodkach
innowacji nie towarzyszyło odpowiednie jej wykorzystanie. "Niepokój budzi
również fakt, że większość ośrodków
ma niestabilną, a wręcz trudną sytuację
ekonomiczną. W konsekwencji mogą
mieć problem z utrzymaniem i odnawianiem infrastruktury pozostającej
w ich dyspozycji" - ostrzega Izba.
Ośrodki innowacji to wyspecjalizowane
podmioty dysponujące odpowiednią
infrastrukturą i doświadczeniem
w oferowaniu usług niezbędnych do
prowadzenia działalności gospodarczej

wykorzystującej nowoczesne rozwiązania.
W publikacji wskazano, że Polska nadal
zajmuje odległe miejsce w rankingach
innowacyjności – w Globalnym Indeksie Innowacyjności 2015 nasz kraj został sklasyfikowany na przedostatnim
miejscu wśród krajów UE, wyprzedzając jedynie Rumunię.
"W okresie objętym kontrolą nastąpił
rozwój infrastruktury ośrodków innowacji, głównie dzięki środkom pochodzącym z budżetu Unii Europejskiej
(...). Skontrolowane ośrodki wydały na
inwestycje (rozbudowa powierzchni
użytkowej, w tym laboratoryjnej) ponad 1 mld zł, w tym ze środków własnych ponad 242 mln zł" - podano
w raporcie.
NIK zwraca uwagę, że ośrodki innowacji nie dołożyły starań, by efektywnie
wykorzystać powstały majątek w postaci: parków naukowotechnologicznych, inkubatorów technologicznych, laboratoriów, pomieszczeń
pod wynajem dla przedsiębiorców

Źródło: Tapeciarnia.pl
CC BY-NC-SA 3.0 PL

innowacyjnych. Ponad 1/3 powierzchni lokali pozostających
w dyspozycji ośrodków innowacji,
które mogłyby zostać udostępnione
innowacyjnym przedsiębiorcom,
pozostawała niewykorzystana.
Według Izby oferta ośrodków innowacji kierowana do przedsiębiorców
podejmujących lub prowadzących
innowacyjną działalność gospodarczą
nie obejmowała całego zakresu usług,
na które przedsiębiorcy zgłaszali
zapotrzebowanie. W części ośrodków nie określono kryteriów doboru przedsiębiorców – beneficjentów
wsparcia, zasad ich funkcjonowania w
ośrodkach oraz standardów świadczenia usług.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nik-dzialalnosc-osrodkowinnowacji-nie-przynosi-pozadanychefektow
Źródło: PAP

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
Horyzont 2020 - 8. Program Ramowy Unii Europejskiej - największy unijny program
w zakresie badań naukowych i innowacji, z budżetem na lata 2014-2020 wynoszącym
blisko 80 mld euro. Programu Horyzont 2020 został podzielony na trzy zasadnicze filary: Doskonała baza naukowa, Wiodąca
pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne, w ramach których wyszczególniono priorytety tematyczne. Ponadto w programie Horyzont 2020 wyodrębniono obszary: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa, Nauka
z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii.
Struktura programu H2020

Informacje o programie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://kpk.gov.pl/
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Programy pracy 2016-2017 dla wszystkich obszarów:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
Uwaga!
W poniższym przeglądzie przedstawiono tylko wybrane obszary i topiki programu Horyzont 2020, uwzględniające szeroko
pojęte badania i analizy energetyczne.
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp17-erc_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.
Termin składania wniosków: 19.01.2017, 25.04.2017, 5.09.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-poc.html
ERC Consolidator Grant
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 mln euro (w uzasadnionych przypadkach może być zwiększony do 2,75 mln
euro) na okres do 5 lat.
Termin składania wniosków: 9.02.2017.
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
Przyszłe i powstające technologie
Celem konkursów jest wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji
powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana jest 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/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf
Działania Marii Skłodowskiej-Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych oraz umiejętności miękkich, w tym umiejętności najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Szkolenia mają tworzyć możliwości rozwoju kariery i wymiany wiedzy poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Ponadto mają przygotowywać naukowców do sprostania
obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf
Marie Skłodowska-Curie Action - Individual Fellowships (IF)
Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców z już dużym dorobkiem, 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 wspiera również powrót i reintegrację naukowców spoza Europy oraz powrót do pracy po przerwie
w karierze naukowej.
Rodzaje grantów:



Standard European Fellowships (SF) - granty dla doświadczonych naukowców. Grantu nie można realizować w kraju,
w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.



Career Restart Panel (CAR) - granty dla naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12miesięcznej przerwie (bezpośrednio przed zamknięciem konkursu) spowodowanej np. urlopem rodzicielskim/wychowawczym, pracą o charakterze nienaukowym. Grantu nie można realizować w kraju, w którym przebywało
się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.



Reintegration Panel (RI) - granty dla naukowców – obywateli krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 pracujących w krajach trzecich i zainteresowanych realizacją swojej dalszej kariery naukowej w Europie. W celu realizacji
grantu naukowiec musi przyjechać bezpośrednio z kraju trzeciego do kraju UE lub stowarzyszonego z H2020. Grantu
nie można realizować w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. Grant jest także adresowany do naukowców nie mających obywatelstwa wyżej
wspomnianych krajów europejskich, którzy w sposób ciągły prowadzili badania w Europie przez okres co najmniej 5 lat.
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Konkursy międzynarodowe


Society and Enterprise Panel (SE) - multidyscyplinarny grant wspierający międzysektorową mobilność doświadczonych naukowców oraz tworzenie możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Naukowiec dowolnej
narodowości aplikuje o grant z jednostką pochodzącą z sektora nieakademickiego. Grantu nie można realizować w kraju,
w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.
Termin składania wniosków: 14.09.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2016.html
Marie Skłodowska-Curie Action - Innovative Training Networks
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: 10.01.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2017.html
Marie Skłodowska-Curie Action - Research and Innovation Staff Exchange
Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę
pracowników pomiędzy przedstawicielami tych sektorów.
Termin składania wniosków: 5.04.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html
Infrastruktura badawcza
Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na 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/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-infrastructures_en.pdf

WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych
Celem konkursów jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznych. Nacisk jest położony na interakcje
i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit_en.pdf
i. Technologie informacyjne i komunikacyjne
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf
ii. Kluczowe technologie prorozwojowe
Nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie oraz zaawansowane systemy produkcyjne i przetwórcze.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-nmp_en.pdf
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR HIGH ADDED VALUE PRODUCTS AND PROCESS INDUSTRIES
NMBP-07-2017: Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation, drugi etap: 4.05.2017
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR ENERGY APPLICATIONS
NMBP-19-2017: Cost-effective materials for “power-to-chemical” technologies, drugi etap: 4.05.2017
NMBP-20-2017: High-performance materials for optimizing carbon dioxide capture, drugi etap: 4.05.2017
ECO-DESIGN AND NEW SUSTAINABLE BUSINESS MODELS
NMBP-22-2017: Business models and industrial strategies supporting novel supply chains for innovative product-services, drugi
etap: 4.05.2017
BIOTECHNOLOGY
BIOTEC-05-2017: Microbial platforms for CO2-reuse processes in the low-carbon economy, drugi etap: 4.05.2017
BIOTEC-06-2017: Optimisation of biocatalysis and downstream processing for the sustainable production of high value-added
platform chemicals, drugi etap: 4.05.2017
iii. Przestrzeń kosmiczna
Badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznych.
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf
Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sme_en.pdf
SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agrifood and bio-based sectors; SME-1, SME-2
SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth, SME-1, SME-2
SMEInst-09-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system, SME-1, SME-2
SMEInst-10-2016-2017: Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility, SME-1, SME-2
SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials, SME-1, SME-2
INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manufacturing technologies for clean production
by manufacturing SMEs, 28.03.2017
Terminy składania wniosków w ramach instrumentów SME-1, SME-2:

SME-1

SME-2

Konkursy 2017
15.02.2017
03.05.2017
6.09.2017
8.11.2017
18.01.2017
6.04.2017
1.06.2017
18.10.2017

WYZWANIA SPOŁECZNE
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
Konkursy dotyczące m.in. efektywnych łańcuchów wartości, odporności surowców, produkcji przyjaznej środowisku, mórz
i wód śródlądowych (niebieski wzrost), zabezpieczania dostaw biomasy dla produkcji i usług opartych na produktach pochodzenia naturalnego, biotechnologii przemysłowej, bio-gospodarki, rolnictwa.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
Konkursy dotyczące energii i energetyki.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-energy_en.pdf
1. Heating and cooling
EE-02-2017: Improving the performance of inefficient district heating networks, 7.06.2017
EE-04-2016-2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy, 19.01.2017
2. Engaging consumers towards sustainable energy
EE-06-2016-2017: Engaging private consumers towards sustainable energy, 7.06.2017
EE-07-2016-2017: Behavioural change toward energy efficiency through ICT, 19.01.2017
EE-09-2016-2017: Engaging and activating public authorities, 7.06.2017
3. Buildings
EE-11-2016-2017: Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings, 7.06.2017
EE-12-2017: Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability through Public
Private Partnership (EeB PPP), 19.01.2017
EE-14-2016-2017: Construction skills, 7.06.2017
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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4. Industry, services and products
EE-15-2017: Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services, 7.06.2017
EE-16-2016-2017: Effective implementation of EU product efficiency legislation, 7.06.2017
EE-17-2016-2017: Valorisation of waste heat in industrial systems (SPIRE PPP), 19.01.2017
EE-18-2017: Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services, 7.06.2017
EE-19-2017: Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency, 7.06.2017
EE-20-2017: Bringing to market more energy efficient and integrated data centres, 19.01.2017
5. Innovative financing for energy efficiency investments
EE-22-2016-2017: Project Development Assistance, 7.06.2017
EE-23-2017: Innovative financing schemes, 7.06.2017
EE-24-2016-2017: Making the energy efficiency market investible, 7.06.2017
COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY
1. Towards an integrated EU energy system
LCE-04-2017: Demonstration of smart transmission grid, storage and system integration technologies with increasing share of
renewables, 14.02.2017
LCE-05-2017: Tools and technologies for coordination and integration of the European energy system, 14.02.2017
2. Renewable energy technologies
Developing the next generation of renewable energy technologies
LCE-06-2017: New knowledge and technologies, pierwszy etap 29.11.2016, drugi etap 22.08.2017
LCE-07-2016-2017: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling, pierwszy etap
29.11.2016, drugi etap 22.08.2017
LCE-08-2016-2017: Development of next generation biofuel technologies, 5.01.2017
Demonstrating innovative renewable energy technologies
LCE-10-2017: Reducing the cost of PV electricity, 7.09.2017
LCE-11-2017: Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants, 7.09.2017
LCE-12-2017: Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes, 7.09.2017
LCE-14-2017: Demonstration of large >10MW wind turbine, 7.09.2017
LCE-16-2017: 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment, 7.09.2017
LCE-17-2017: Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings, 7.09.2017
LCE-18-2017: EGS in different geological conditions, 7.09.2017
LCE-19-2016-2017: Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways, 7.09.2017
LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel, 7.09.2017
Supporting the market uptake of renewable energy technologies
LCE-21-2017: Market uptake of renewable energy technologies, 5.01.2017
3. Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during the transition to a low carbon economy
LCE-27-2017: Measuring, monitoring and controlling the risks of CCS, EGS and unconventional hydrocarbons in the subsurface, 5.01.2017
LCE-28-2017: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants, 5.01.2017
LCE-29-2017: CCS in industry, including Bio-CCS, 5.01.2017
LCE-30-2017: Geological storage pilots, 5.01.2017
4. Social, economic and human aspects of the energy system
LCE-31-2016-2017: Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union, pierwszy etap 29.11.2016, drugi etap
22.08.2017
Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
Konkursy dotyczące transportu – lądowego, lotniczego, publicznego i osobowego; bezpieczeństwa transportu i infrastruktury
transportowej, inteligentnych systemów transportowych, oszczędności zasobów i ochrony środowiska w sektorze transportowym, badań socjo-ekonomicznych, behawioralnych oraz działań wyprzedzających na potrzeby tworzenia polityk.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-transport_en.pdf
MG-2.1-2017: Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport pierwszy etap: 26.01.2017, drugi
etap: 19.10.2017
MG-4.2-2017: Supporting 'smart electric mobility' in cities, pierwszy etap: 26.01.2017, drugi etap: 19.10.2017
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GV-01-2017: Optimisation of heavy duty vehicles for alternative fuels use, 1.02.2017
GV-04-2017: Next generation electric drivetrains for fully electric vehicles, focusing on high efficiency and low cost, 1.02.2017
GV-05-2017: Electric vehicle user-centric design for optimised energy efficiency, 1.02.2017
GV-06-2017: Physical integration of hybrid and electric vehicle batteries at pack level aiming at increased energy density and efficiency, 1.02.2017
GV-07-2017: Multi-level modelling and testing of electric vehicles and their components, 1.02.2017
GV-08-2017: Electrified urban commercial vehicles integration with fast charging infrastructure, 1.02.2017
GV-09-2017: Aerodynamic and flexible trucks, 1.02.2017
GV-10-2017: Demonstration (pilots) for integration of electrified L-category vehicles in the urban transport system, 1.02.2017
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
Konkursy na badania dotyczące m.in. walki ze zmianami klimatycznymi i przygotowania do nich, ochrony środowiska, zrównoważonego wykorzystanie surowców, wody.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf
SC5-04-2017: Towards a robust and comprehensive greenhouse gas verification system, 7.03.2017
SC5-06-2016-2017: Pathways towards the decarbonisation and resilience of the European economy in the timeframe 2030-2050
and beyond, 7.03.2017
SC5-07-2017: Coordinating and supporting research and innovation actions on the decarbonisation of the EU economy,
7.03.2017
Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
Konkursy dotyczące m.in. nowych pomysłów, strategii i struktur zarządzania dla przezwyciężenia kryzysu w Europie, młodych
pokoleń w innowacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi Europie, współpracy w dziedzinie
badań i innowacji z państwami trzecimi, partnerstwa wschodniego UE i innych państw trzecich, nowych form innowacji
w sektorze publicznym, otwartego zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych, innowacji społecznych.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-societies_en.pdf
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
Konkursy dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym odporności Europy na kryzysy i klęski żywiołowe, bezpieczeństwa
infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-security_en.pdf
Zagadnienie przekrojowe
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf
SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES – SPIRE
SPIRE-07-2017: Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams, 19.01.2017
SPIRE-08-2017: Carbon dioxide utilisation to produce added value chemicals, 19.01.2017
SPIRE-10-2017: New electrochemical solutions for industrial processing, which contribute to a reduction of carbon dioxide emissions, 19.01.2017
CIRCULAR ECONOMY
CIRC-01-2016-2017: Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: largescale demonstration projects, pierwszy
etap: 7.03.2017, drugi etap: 5.09.2017
CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy, pierwszy etap: 7.03.2017, drugi etap:
5.09.2017
SMART AND SUSTAINABLE CITIES
SCC-1-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects, 14.02.2017
SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities, pierwszy etap: 7.03.2017, drugi etap: 5.09.2017
Szybka ścieżka do Innowacji - pilotaż (FTI)
FTI wspiera stosunkowo dojrzałe nowe technologie (minimalny TRL - 6), projekty innowacyjne - począwszy od etapu projektu
demonstracyjnego do etapu wdrożenia rynkowego, w tym projekty pilotażowe, poligony doświadczalne, walidację systemów
w warunkach rzeczywistych, walidację modeli biznesowych, badania pre-normatywne i ustanawianie norm. Wnioski muszą odnosić się do któregokolwiek z obszarów "Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych” i / lub
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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"Wyzwania społeczne". Projekty mogą mieć charakter interdyscyplinarny.
Terminy składania wniosków: 25.10.2016.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fast-track_en.pdf
UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA
Obszar ukierunkowany na zmniejszanie istniejących w UE istotnych różnic wewnętrznych w zakresie wykonywania badań i innowacji. Tendencje te zostały spotęgowane kryzysem finansowym wraz z jego negatywnymi skutkami dla publicznych budżetów na
badania i innowacje.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sewp_en.pdf
WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs (Katedry ERA)
W ramach konkursu organizacje badawcze uzyskają wsparcie w przyciąganiu i utrzymywaniu wysokiej jakości zasobów
kadrowych oraz we wdrażaniu zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia doskonałości. Przewodniczący Katedry ERA
powinien być wybitnym naukowcem i menedżerem badań w danej dziedzinie z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym
popartym sukcesami. Powinien zbudować własny zespół i wspomagać organizację badawczą w znaczącej poprawie osiągnięć naukowych i skuteczniejszym pozyskiwaniu konkurencyjnego dofinansowania.
Termin składania wniosków: 5.10.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html
WIDESPREAD-04-2017: Teaming - etap 1
Celem konkursu jest modernizacja istniejących lub stworzenie nowych Centrów Doskonałości zlokalizowanych w regionach
określonych jako mniej rozwinięte w obszarze badań i innowacji. Regiony te mają rozwijać swój potencjał dzięki połączniu sił
z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie.
Termin składania wniosków: 15.11.2016.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-04-2017.html
WIDESPREAD-05-2017: 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: 15.11.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-05-2017.html

NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE I DLA SPOŁECZEŃSTWA
Celem programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem. W ramach priorytetu upowszechnia
się m.in. ideę odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI). RRI zakładają przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków
i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf

BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING - BBI JU
BBI JU to partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) pomiędzy Komisją Europejską (EC) & Konsorcjum bioprzemysłu (Bio-based Industries Consortium, zwane „BIC”). Niezależna jednostka
prawna od 26 października 2015.
Cel BBI JU - wspieranie badań i innowacji dla bioprzemysłu w Europie, rozwój zrównoważonego i konkurencyjnego bioprzemysłu w Europie w oparciu o zaawansowane biorafinerie
pozyskujące biomasę w sposób zrównoważony, przez:

demonstrowanie nowych technologii wypełniających luki w łańcuchach wartości w celu umożliwienia wytwarzania
nowych elementów chemicznych, nowych biomateriałów, bioproduktów;

opracowywanie modeli biznesowych integrujących podmioty gospodarcze na wszystkich etapach łańcucha wartości
(dostawcy biomasy, biorafinerie, użytkowncy bioproduktów) w celu stworzenia nowych powiązań międzysektorowych,
nowych łańcuchów wartości;

tworzenie biorafinerii wzorcowych (flagships) stosujących ww. technologie i modele biznesowe w celu utrzymania inwestycji w Europe.
Termin składania wniosków: 4.09.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi-2016-d01.html
http://www.bbi-europe.eu/
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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.
Termin składania wniosków na małe granty: 1.12.2016,
termin składania wniosków na granty standardowe: 1.12.2016.
http://visegradfund.org/

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - COST
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera
koordynację badań finansowanych z funduszy narodowych, między innymi w obszarze fizyki, chemii, technologii materiałowych,
nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.
Termin składania wniosków: 7.12.2016, godz. 12.00 CET.
http://www.cost.eu/

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza i współpracy z parterami z całego obszaru UE. Wsparciem objęte są
regiony określone w programach.
http://www.ewt.gov.pl/
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj
1. Programy transgraniczne
Południowy Bałtyk
Głównym celem programu jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez
wspólne działania ponad granicami. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski) oraz
branż gospodarki czy idei przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Programem objęte są regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc będzie się koncentrować
na ich wyrównaniu. Wspierane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw
na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu
„zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.
Dofinansowanie uzyskają głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne.
Termin składania wniosków: 16.12.2016.
https://southbaltic.eu/
2. Programy transnarodowe
Region Morza Bałtyckiego
Program wspiera międzyregionalne projekty w obszarach:
- potencjał dla innowacji - infrastruktura badań i innowacji, inteligentna specjalizacja, innowacja nietechnologiczna;
- efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi - czyste wody, energia odnawialna, efektywność
energetyczna, zasobo-oszczędny niebieski wzrost;
- zrównoważony transport - interoperacyjność transportu, bezpieczeństwo morskie, żegluga przyjazna środowisku, przyjazna
środowisku mobilność miejska.
Wnioski mogą być składane przez konsorcja składające się z minimum 3 parterów pochodzących z różnych państw objętych
wsparciem. Poziom dofinansowania dla polskich instytucji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Koszty pokrywane są w drodze
refundacji. Nabór w trybie dwuetapowym.
Termin składania wniosków w drugim etapie: 17.01.2017.
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
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FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
http://www.fnp.org.pl/



działania wdrażane przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

TEAM TECH
Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych
(niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza
zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej); w przypadku jednostek naukowych projekty w ramach programu Team Tech realizowane są zawsze z obligatoryjnym udziałem co najmniej jednego partnera gospodarczego,

przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),

przez konsorcja naukowo - przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej, w zakresie w którym nie prowadzi działalności gospodarczej, dla przedsiębiorstwa
zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).
Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu.
W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika
projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowoprzemysłowym, wnioskodawca musi poświęcić na rzecz i projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego zastępcy. W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.
Terminy składania wniosków: 15.01.2017, 20.04.-20.06.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/
TEAM
Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących
w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim
zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
Kierownik projektu podczas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie
mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowoprzemysłowym, wnioskodawca musi przeznaczyć na realizację projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego
zastępcy. W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie
przekroczył 3 500 000 zł.
Terminy składania wniosków: 15.01.2017, 20.04.-20.06.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
TEAM TECH CORE FACILITY
Team Tech Core Facility jest modułem programu Team Tech, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na opracowanie
i rozwój usługi badawczej z wykorzystaniem istniejącej zaawansowanej infrastruktury badawczej. W programie Team Tech Core
Facility finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w
wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki
niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach:

przez jednostki naukowe w zakresie, w którym prowadzą działalność gospodarczą (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),

przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).
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Terminy składania wniosków: 15.01.2017, 20.04.-20.06.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
HOMING
Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze
staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym
uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok
poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:

przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;

ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej
niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz
projektu.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
800 000 zł.
Terminy składania wniosków: 10.01.2017 - 10.03.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
FIRST TEAM
Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez
doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych
naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach
programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie
dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający
termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia
naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.
W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na
rzecz projektu. W swym zespole zatrudni młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
2 000 000 zł.
Terminy planowanych naborów wniosków: 10.01.2017 - 10.03.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/
POWROTY
Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze
staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) powracających
do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących
w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok
poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej
9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem.
Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
800 000 zł.
Terminy planowanych naborów wniosków: 10.01.2017 - 10.03.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/
MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE
Celem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych
(struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone
CC BY-NC-SA 3.0 PL

Str. 25

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.
Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

identyfikowania programów i tematów badawczych;

polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R;

komercjalizacji wyników prac B+R.
Jednostki te będą prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przyjętą agendą badawczą, która zgodnie z definicją
musi wskazywać problem naukowy – wyzwanie i sposób podejścia do rozwiązania tego problemu. Zarówno wyzwanie naukowe
stawiane przed jednostką realizującą MAB, jak również proponowane metody rozwiązania go, muszą być na tyle ciekawe dla
środowiska naukowego na całym świecie i przedsiębiorców, aby wyniki uzyskane w związku z prowadzonymi badaniami były
publikowane w najlepszych czasopismach i prezentowane na najbardziej prestiżowych konferencjach, a wypracowana własność
intelektualna mogła być właściwie wdrażana. Zaproponowany problem badawczy musi wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).
Poziom naukowy prowadzonych badań jest kluczowy dla sukcesu całej jednostki i dla jej rozpoznawalności w świecie naukowym.
Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku
ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.
Naukowcy składający wnioski w konkursie powinni reprezentować poziom ERC Advanced Grant i mieć profil podobny do osób
starających się o kierownicze stanowiska w czołowych instytucjach naukowych na świecie.
Termin składania wniosków:
II część wniosku: 16.12.2016 do godz. 16:00.
III część wniosku: 21.03.2017 do godz. 16:00.
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
DIALOG
DIALOG jest narzędziem wspierającym realizację podstawowych priorytetów resortu nauki poprzez:

budowanie „doskonałości naukowej”, która przyczyni się do podwyższenia jakości i konkurencyjności prowadzonych
badań; obszar obejmuje finansowanie projektów mających na celu: umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie
rozpoznawalności jej osiągnięć, kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki, podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie
pionierskich prac badawczych w tym zakresie, identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;

pobudzenie „nauki dla innowacyjności”, która wspierając procesy innowacyjności i komercjalizacji otworzy naukę na
rynek pracy, wzmacniając otoczenie gospodarcze; obszar obejmuje otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników
badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji, upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;

wykorzystanie „humanistyki dla rozwoju”, która przyczyni się do stymulowania innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa poprzez promowanie innowacyjnych badań humanistycznych.
O przyznanie finansowania w ramach konkursu może ubiegać się wnioskodawca będący:

jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268);

podmiotem działającym na rzecz nauki, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o zasadach finansowania nauki;

inną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, niebędącą jednostką naukową, o której mowa w art. 9 pkt
5 ustawy o zasadach finansowania nauki;
niebędący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł. Wnioskodawcy, również jako członkowie konsorcjum, mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.
Termin składania wniosków: nabór ciągły do 30.06.2019.
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_07/5432a064558218d684895c5821feb106.pdf
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
WYMIANA OSOBOWA Z WALONIĄ—BRUKSELĄ

Str. 26
CC BY-NC-SA 3.0 PL

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

ROK 2016

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
MNiSW oraz Wallonie-Bruxelles International ogłaszają kolejną edycję naboru wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2017-2019.
W ramach 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).
Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Belgii (Walonii-Brukseli) i pobytów naukowców belgijskich
w Polsce. Strona belgijska pokrywa koszty podróży swoich naukowców oraz pobyty naukowców polskich w Belgii (WaloniiBrukseli). Wysokości finansowania na dany rok zostaną wpisane do Protokołu z posiedzenia Komisji mieszanej ds. selekcji projektów.
Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po jednej ze
stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie belgijskiej. Jeżeli po stronie
polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, wniosek powinien być złożony przez
każdą jednostkę oddzielnie.
Projekt badawczy może być przedstawiony przez jednostkę naukową m.in w następujących kategoriach: energia, nowe materiały, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, inżynieria mechaniczna, mikrotechnologie, mechatronika, inżynieria mechaniczna, transport, zielone technologie.
Projekty badawcze podlegają ocenie niezależnie w Polsce i po stronie Partnera, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. W Polsce
wnioski oceniane są przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, działający przy Ministrze NiSW.
Komisja mieszana ds. selekcji projektów zachowuje sobie prawo do przyznania liczby podróży i/lub dni pobytu mniejszej od
wnioskowanej przez koordynatorów projektu.
Termin składania wniosków: 31.12.2016.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/belgia-walonia/konkurs-nawymiane-osobowa-naukowcow-z-walonia-bruksela_20161017.html
FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ rozporządzenie
- Dofinansowanie wkładu własnego w projektach międzynarodowych współfinansowanych
Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 90% kosztów ponoszonych na
ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.
Wnioskodawca w związku z realizowanymi zadaniami w projekcie międzynarodowym współfinansowanym nie może ubiegać
się o finansowanie kosztów poniesionych przed rokiem od złożenia wniosku.
Środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego mogą zostać przyznane na cały okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony, nie dłużej jednak
niż o 2 lata.
Nabór ciągły.
- Premia na Horyzoncie
Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” są przeznaczone na wynagrodzenia dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach tego programu.
Środki finansowe na wynagrodzenia, przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych:

20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku
projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro,

25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku
projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro

oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę
w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.
Nabór ciągły.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramachkonkursu-premia-na-horyzoncie.html
- Granty na granty - uwaga zmiany
Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów
badawczych Unii Europejskiej i uzyskały wysoką ocenę merytoryczną wniosku projektowego. Ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić te jednostki do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki. W programie
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możliwa jest wyłącznie refundacja kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego
UE: dla koordynatora projektu do 30 000 zł, dla koordynatora pakietu do 10 000 zł.
Wnioskowanie o refundację jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wniosek projektowy uzyskał w ocenie merytorycznej liczbę punktów stanowiącą co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez
nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.
Koszty kwalifikujące się do refundacji:

Koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego (w szczególności koszty poniesione na weryfikację
istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego);

Koszty przygotowania (sporządzenia) wniosku projektowego (w szczególności koszty pracy świadczonej przez pracowników wnioskodawcy lub podmioty zewnętrzne, tj. przedsiębiorców lub osoby fizyczne niebędące pracownikami wnioskodawcy, np. firmy konsultingowe, podmioty specjalizujące się w przygotowywaniu wniosków o granty UE; koszty konsultacji przygotowywanego wniosku projektowego z ekspertami);

Koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego (w szczególności koszty opłaty wstępnej, tzw. fee, zakwaterowania, przejazdów,
diet);

Koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum (w szczególności koszty najmu sali, zakwaterowania, przejazdów, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych).
Komunikatem z dnia 28 października 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Granty na granty: promocja
jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadził zmianę zasad finansowania programu polegającą na tym, że w ramach programu finansowaniem objęte są koszty
związane z przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały poniesione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku
na wezwanie konkursowe KE, lub dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe.
Nabór wniosków w ramach programu ma charakter ciągły i trwa od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 1 marca 2018 r. z następującym
zastrzeżeniem:

Wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę merytoryczną KE wniosku projektowego po dniu 7 listopada 2016 r. zobowiązani są złożyć wniosek nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania tej oceny;

wniosek składany w roku 2018 może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę merytoryczną
KE w roku 2017.
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-wprogramach-badawczych-unii-europejskiej.html
- Opłacenie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów
międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych
Termin składania wniosków: 30 września roku poprzedzającego rok, w którym mają być opłacone składki.
- Wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej
Wnioskodawca biorący udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej
infrastruktury badawczej, może wnioskować o finansowanie kosztów wkładu krajowego, wnoszonego na rzecz tego udziału wynikającego z umowy międzynarodowej, statutu konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej lub porozumienia
międzyinstytucjonalnego o charakterze międzynarodowym oraz z dokumentów przyjmowanych przez uprawnione organy tego
programu lub przedsięwzięcia. Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Nabór ciągły.
- Działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą
W ramach finansowania działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą
finansuje się:
1.
koszty niezbędnych prac przygotowawczych poprzedzających badania naukowe lub prace rozwojowe prowadzone
z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą, w tym koszty dokumentacji projektowej;
2.
koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń zlokalizowanych
w kraju i za granicą, w zakresie i przez okres niezbędny do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań
związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
3.
koszty szkolenia personelu naukowego, technicznego i kadry kierowniczej w zakresie niezbędnym do przygotowania się
wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
4.
koszty przygotowania aparatury badawczej i wyposażenia technicznego niezbędnego do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
5.
koszty analizy i opracowywanie danych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
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pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i produktów, ponoszone bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie:

kosztów, o których mowa pkt 1, poniesionych w okresie roku przed terminem złożenia wniosku;

planowanych kosztów działań, o których mowa pkt 2–6.
Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Nabór ciągły.
DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ rozporządzenie
Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje:

promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach
targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;

organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;

upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;

podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.
Środki finansowe na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych mogą
uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet. Dofinansowanie obejmuje w szczególności:

udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;

udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;

stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;

digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;

wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę mogą być przyznane na okres nie dłuższy
niż 2 lata.
Termin składania wniosków - 30 września roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań.
W przypadku wniosku dotyczącego zadania szczególnie ważnego dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, którego złożenie było niemożliwe z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy w terminie do 30 września,
wniosek może zostać złożony, bez zachowania tego terminu.
INWESTYCJE SŁUŻĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH rozporządzenie
Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki)
oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na:

inwestycję budowlaną oraz inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej,

zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę
badawczą,

rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.
Termin składania wniosków - 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/planowane-uruchomienie-systemu-osf-wnioski-o-przyznanie-srodkow-finansowych-nainwestycje-sluzace-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych-na-rok-2017.html

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.06.2017, 15.12.2017.
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PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2016; 15.06.2017, 15.12.2017.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2016, 15.09.2017.
POLONEZ
Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe np.
w znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostkach naukowych czy centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których
czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.
Termin składania wniosków: 15.12.2016.
BEETHOVEN
Konkurs na polsko - niemieckie projekty badawcze. Konkurs ma na celu:

wspieranie badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także nauk ścisłych i technicznych, realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze,

zacieśnienie współpracy między naukowcami z Polski i Niemiec w zakresie badań podstawowych.
Wniosek przygotowany w języku angielskim powinien zostać złożony przez zespół polsko-niemiecki. Do konkursu będą przyjmowane projekty trwające 24 miesiące lub 36 miesięcy.
Termin składania wniosków: 15.12.2016.
SONATINA
SONATINA zastąpi program „Iuventus Plus” realizowany dotąd przez resort nauki. O granty w ramach SONATINY będą mogli
się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie, a uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych.
Termin składania wniosków: 15.03.2017, 15.03.2018.
ETIUDA
Konkurs na stypendia doktorskie.
Termin składania wniosków: 15.03.2017, 15.03.2018.
UWERTURA
Konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
w ramach Fellowship to visit ERC grantee.
Termin składania wniosków: 15.03.2017. 15.03.2018.
TANGO
Konkurs na projekty zakładające wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
Termin składania wniosków: 15.03.2018.
SONATA BIS
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające
stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Termin składania wniosków: 15.09.2017.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 15.09.2017.
MAESTRO
Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Termin składania wniosków: 15.09.2017.
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NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbir.gov.pl
EUROGIA 2020
EUROGIA2020 to długoterminowa strategiczna inicjatywa klastrowa funkcjonująca w ramach inicjatywy EUREKA. Ma na celu
wspieranie i promowanie międzynarodowych projektów w zakresie niskoemisyjnych technologii energetycznych. Zasady
dofinansowania polskich partnerów w projektach EUROGIA są takie same jak w projektach EUREKA.
Termin składania wniosków: 18.11.2016.
http://www.eurekanetwork.org/content/eurogia2020
WSPÓŁPRACA POLSKA-TURCJA
Drugi konkurs na projekty polsko –tureckie został otwarty w trzech obszarach, w tym w obszarze energia:
2.a Fossil fuels (clean coal technologies)
2.b Solar energy
2.c Renewable energy sources
2.d Energy efficiency
2.e Hydrogen and fuel cells
NCBR przeznacza kwotę 5 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do
finansowania w procedurze konkursowej.
Termin składania wniosków: 23.11.2016.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/ii-konkurs/
ERA-NET BIOENERGY
W ramach konkursu finansowane są badaniaobejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
Zakres konkursu:
Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing
amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency.
Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploitation and use with the aim to further improve
efficiency, total emissions and GHG-balances in electricity, heat and transport fuel applications.
Data zamknięcia naboru wniosków: 23.01.2017 r., 13:00 CET.
W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do
20.06.2017 r. godz. 13:00 CET.
ttp://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,4582,era-net-bioenergy-otwarcienaboru-wnioskow-w-11-konkursie.html
EUROSTARS
Program Eurostars ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie
badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach
Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-,
małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa).
Termin składania wniosków: 2.03.2017, 14.03.2017.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/


działania wdrażane przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

PODDZIAŁNIE 1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R- INNOMOTO
Program sektorowy dla przemysłu motoryzacyjnego. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują
badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć
wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie
651/2014) albo
2) konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóchprzedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.
Termin składania wniosków: 21.11.2016.
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto/
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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SZYBKA ŚCIEŻKA - PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ
MSP
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
Adresatami konkursu są przedsiębiorstwa spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się
o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.
W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu
instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41
ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała
co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione powyżej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Wartość prac realizowanych na
zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Planowany termin naboru wniosków: 30.12.2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3111-2016/
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się
wyłącznie przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Termin składania wniosków: 30.12.2016.
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112016/
PODDZIAŁANIE 1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R

PBSE – program sektorowy dla przemysłu elektroenergetycznego
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace
rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1)
przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(rozporządzenie 651/2014) albo
2)
konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch
przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.
Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego PBSE
wynosi 150 000 000 PLN.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 50 000 000 PLN.
Termin składania wniosków: 20.12.2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122016pbse/


IUSER – program sektorowy dla taboru inteligentnych urządzeń i systemów do energetyki rozproszonej lub rozsianej.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace
rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1)
przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(rozporządzenie 651/2014) albo
2)
konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch
przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.
Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego IUSER
wynosi 125 000 000 PLN.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 000 000 PLN.
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
Termin składania wniosków: 30.12.2016.

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122016iuser/

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)
http://www.parp.gov.pl/
- działania wdrażane przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój
Harmonogram naborów:
http://www.parp.gov.pl/rok-2016-2
PODDZIAŁANIE 2.3.4 OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
W ramach Poddziałania 2.3.4 dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji. Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw
z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu
zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo

realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli
podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór
użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na
wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego
lub średniego przedsiębiorcy. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł. Maksymalna wartość
kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości
kosztów kwalifikowalnych.
Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę
oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
Termin składania wniosków: 20.01.2017.
PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
Termin składania wniosków: 30.01.2017.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
Wsparcie na badania, rozwój, innowacje. Budżet programu 8,61 mld euro.
Harmonogram POIR: (3.11.2016)
http://www.poir.gov.pl/media/28642/harmonogram_IX_wersja.pdf
http://www.poir.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS)
Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska. Budżet programu 27,41 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.pois.gov.pl/media/25841/harmongram_20160831.pdf
http://www.pois.gov.pl/
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)
Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych; innowacje społeczne, współpraca międzynarodowa.
Budżet programu 4,69 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.power.gov.pl/media/26672/harmonogram_22_09.pdf
http://www.power.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC)
Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo.
Budżet programu 2,17 mld euro.
Harmonogram naborów POPC:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/27113/POPC_Harmonogram_naboru_29092016.pdf
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW)
POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącznie
pięciu województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińskomazurskiemu. Budżet programu 2,00 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/20153/Harmonogram_naborow_POPW_2016_aktualizacja_20_05_2016.pdf
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)
Wsparcie rolnictwa.
Budżet programu 8,6 mld euro.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
REGIONALNE PORGRAMY OPERACYJNE (RPO)
Specyfiką Regionalnych Programów Operacyjnych jest ich regionalny zasięg. Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych
inwestowane są w projekty przyczyniające się do rozwoju danego województwa oraz podmiotów działających na jego terenie.
Oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć podmioty, które mają siedzibę w danym regionie, prowadzą na jego terenie
działalność lub chcą zrealizować projekt, którego efekty pozostaną w województwie, które udzieliło wsparcia. Priorytety inwestycyjne i cele tematyczne są takie same jak funduszy poziomu krajowego.
Województwo dolnośląskie http://www.rpo.dolnyslask.pl/
Województwo kujawsko – pomorskie http://2007-2013.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/k-p-rpo-200142020.html
Województwo lubelskie http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/
Województwo lubuskie http://rpo.lubuskie.pl//
Województwo łódzkie http://www.lodzkie.pl/index.php
Województwo małopolskie http://www.fundusze.malopolska.pl/, http://www.rpo.malopolska.pl/
Województwo mazowieckie http://rpo.mazovia.pl/, https://funduszedlamazowsza.eu/
Województwo opolskie http://rpo.opolskie.pl/
Województwo podkarpackie http://www.podkarpackie.pl/
Województwo podlaskie http://wrotapodlasia.pl/, http://rpo.wrotapodlasia.pl/
Województwo pomorskie http://www.rpo.pomorskie.eu/
Województwo śląskie http://www.slaskie.pl/, http://rpo.slaskie.pl/
Województwo świętokrzyskie http://www.sejmik.kielce.pl/, http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
Województwo warmińsko- mazurskie http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/
Województwo wielkopolskie http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
Województwo zachodniopomorskie http://wzp.pl/, http://www.rpo.wzp.pl/
UWAGA!! Powyższy przegląd nie uwzględnia wszystkich możliwości finasowania prac badawczych, rozwojowych i wdrożeń. Informacje dotyczące planowanych terminów naborów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji wdrażających, spotkań informacyjnych, informacji uzyskanych drogą mailową lub telefoniczną. Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między podanymi datami a rzeczywistymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów.
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Wydarzenia
2016.11.14 - 2016.11.17
Wenecja, Włochy
Venice 2016 - 6th International
Symposium on Energy from Biomass and Waste
Celem sympozjum jest przedstawienie postępu w zakresie stosowania
technologii odzysku energii z biomasy
i odpadów oraz zachęcanie do dyskusji w tych obszarach.
Szósta edycja Sympozjum to między
innymi:

trzy dni prezentacji naukowych,

jeden dzień wizyt z przewodnikiem technicznym w zakładach biochemicznych i cieplnych,

sześć równoległych sesji tematycznych, sesje plakatowe
i wystawy firm branżowych,

oczekiwana frekwencja to
ponad 600 delegatów z kilkudziesięciu krajów z całego
świata.
http://www.venicesymposium.it/

2016.11.14
Bratysława, Słowacja
Spotkania brokerskie konkursu
2017 w wyzwaniu „Europa
w zmieniającym się świecie”
Spotkania brokerskie poświęcone
konkursowi w szóstym wyzwaniu
społecznym programu Horyzont
2020 „Europa w zmieniającym się
świecie”. Udział w wydarzeniu
jest bezpłatny, wymagana jest tylko
rejestracja.
http://www.kpk.gov.pl/?event=spotka
nia-brokerskie-konkursu-2017-wwyzwaniu-europa-w-zmieniajacymsie-swiecie

2016.11.15 - 2016.11.18
Hannover Niemcy
EnergyDecentral 2016 - Międzynarodowe targi innowacyjnego
zaopatrzenia w energię
Na rozwijającym się rynku międzynarodowym EnergyDecentral daje możliwość nawiązania kontaktu z szeroką
gamą producentów zespołów wykorzystywanych w elektrociepłowniach
gazowych. Dla wszystkich specjalistów targi oferują atrakcyjny program
zawierający informacje techniczne,
fora dyskusyjne i międzynarodowe
konferencje dotyczące aktualnych
CC BY-NC-SA 3.0 PL

zagadnień związanych z innowacyjnymi technologiami zasilania.
http://www.globaleventslist.elsevier.c
om/events/2016/11/energydecentral2016/

2016.11.15 - 2016.11.17
Poznań
XIII międzynarodowa konferencja „Termiczne przekształcanie
odpadów - od planów do realizacji”
XIII edycja stanowi istotny przełom
w dorobku dwunastu pozostałych
konferencji. Dotychczasowe dwanaście edycji toczyło się pod hasłem od
planów do realizacji.
Widzimy
w krajobrazie krajowej gospodarki
odpadami nowoczesne, spełniające
najlepsze dostępne techniki, bezpieczne dla środowiska spalarnie odpadów
komunalnych. XIII edycja konferencji
będzie dotyczyć szeroko rozumianej
problematyki oddanych do eksploatacji spalarni - ich niezawodności, dyspozycyjności, możliwości optymalizacji w aspekcie efektywności odzysku
energii i oczyszczania spalin, względów finansowych. Głos w dyskusji
będą mieli również przeciwnicy spalarni.
http://www.abrys.pl/szkolenia-ikonferencje/wyszukiwarkakonferencji/pojedynczakonferencja/cal/event/id/193/2016/11/15/?tx_c
al_controller%5Bpreview%5D=1&cH
ash=2f8e770d6bb0f7a47305303962eb
8d45

2016.11.15
Warszawa
„Jak przygotować dobry wniosek w obszarach Energia i Środowisko H2020″ – warsztaty
W związku z otwarciem konkursów
w obszarach Energia i Środowisko
w programie Horyzont 2020, KPK PB
UE zaprasza do udziału w warsztatach poświęconych przygotowaniu
wniosków projektowych. Osoby
chcące wziąć udział w warsztatach
prosimy o przesłanie potencjalnego
zakresu tematycznego planowanych
projektów na adres: magdalena.glogowska@kpk.gov.pl
(środowisko) lub maria.smietanka@kpk.gov.pl (energia).
http://www.kpk.gov.pl/?event=jakprzygotowac-dobry-wniosek-w-

obszarach-energia-i-srodowiskoh2020-warsztaty

2016.11.17 - 2016.11.18
Ślesin
III Hydro Forum TRMEW
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych we współpracy
z TRMEW Obrót Sp. z o.o. zapraszają na III edycję Hydro - Forum
TRMEW. Drastycznie zmieniające się
warunki na rynku świadectw pochodzenia, nowy system aukcyjny, rozporządzenia wynikające z ustawy
o
OZE nowe Prawo Wodne
to ważne tematy wymagające omówienia podczas tegorocznej konferencji. Ponadto Zarząd TRMEW Obrót Sp. z o.o. przedstawi ofertę
sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
oraz energii elektrycznej w 2017
roku.
http://ioze.pl/energetykawodna/aktualnosci/iii-edycja-hydroforum-trmew-17-18-11-2016-r-slesin

2016.11.17 - 2016.11.18
Warszawa
XIX Konferencja IPMA Polska
pod honorowym patronatem
KPK PB UE
Konferencja IPMA Polska to okazja
do spotkania pasjonatów zarządzania
projektami, reprezentujących różnorodne branże.
Tematem przewodnim tegorocznej
edycji są kompetencje integrujące
wiedzę i doświadczenie profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Naszym wspólnym celem jest
propagowanie dobrych praktyk
i rozwiązań związanych z pozyskiwaniem kluczowych dla projektu kompetencji.
Tegoroczna edycja konferencji jest
organizowana w formule międzynarodowej. Będą w niej uczestniczyć Project Managerowie z Polski i z zagranicy.
http://www.konferencja.ipma.pl/

2016.11.18
Poznań
Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych
UE
Zajmujesz się obsługą projektów
finansowanych z programów ramo-

Wydarzenia
wych UE? Zasady finansowe w Horyzoncie 2020 są dla Ciebie niejasne?
Twój projekt będzie poddany audytowi lub kontroli Komisji Europejskiej? Eksperci Regionalnego Punktu
Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu zapraszają 18
listopada 2016 r. na szkolenie
„Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE”.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolen
ia-naszeszkolenia.php

2016.11.19 - 2016.11.20
Poznań
V Konferencja Naukowa
„Bezpieczeństwo energetyczne
– rynki surowców i energii”
Jest to kolejna edycja konferencji,
która odbiła się szerokim echem
w świecie nauki oraz biznesu. Liczna
reprezentacja ośrodków badawczych wśród animatorów przedsięwzięcia nadaje spotkaniu specjalny
charakter i zapewnia wieloaspektowe podejście do podejmowanej
problematyki. Obejmuje ona w zakresie wskazanym tematem zagadnienia: ekonomiczno-społeczne,
geopolityczne, logistyczne, techniczne, prawne oraz administracyjne.
Uczestnictwo przedstawicieli różnorodnych środowisk stanowi gwarancje szerokiego forum, zapewniającego wymianę interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń przedstawicieli
świata nauki i biznesu.
http://konferencja.fundacjaenergia.pl/

2016.11.21 - 2016.11.22
Bruksela Belgia
Fourth meeting of the Energy
and Managing Authorities Network
Czwarte spotkanie sieci EMA będzie
poświęcone nowym wyzwaniom
przed którymi stoją sektory energetyki i polityki spójności, w tym aktualizacje ustawodawcze, szczególnie
w dziedzinie efektywności energetycznej w budynkach. Omówione
zostaną także ważne tematy dotyczące realizacji programów operacyjnych, w tym te związane z wykorzystaniem instrumentów finansowych polityki spójności oraz Europejskiego Funduszu na rzecz inwestycji strategicznych.
http://ec.europa.eu/energy/en/events
/meeting-european-network-energyand-managing-authorities-cohesionpolicy-2014-2020

2016.11.21
Webinarium – poziomy gotowości technologicznej (TRL)
Webinarium dotyczące poziomów
gotowości technologicznej
(TRL). Webinarium poprowadzi
ekspert Komisji Europejskiej – Pan
M. Philippe Schild. Rejestracja na
webinarium:
https://luxinnovation.webex.com/luxi
nnovation/onstage/g.php?MTID=e10
771249456c54568dd1f1a672ff89d5
Hasło: H2020
https://luxinnovation.webex.com/luxi
nnovation/onstage/g.php?MTID=e10
771249456c54568dd1f1a672ff89d5

2016.11.21
Wrocław
SmartMatch2016 – Green Energy
Celem spotkania jest umożliwienie
naukowcom i przedsiębiorcom nawiązania i zacieśnienia kontaktów
międzynarodowych oraz promocji
planowanych i realizowanych projektów i przedsięwzięć naukowobadawczych. Uczestnicy SmartMatch2016 będą mogli wziąć udział
w indywidualnych – wcześniej umówionych - spotkaniach z potencjalnymi partnerami oraz przedstawić
swój pomysł na międzynarodowy
projekt w trakcie prezentacji
„elevator pitch”. Spotkanie będzie
prowadzone w języku angielskim.
http://www.smartmatch2016.com/

2016.11.21
Poznań
Podstawy zarządzania projektami
Szkolenie służące zrozumieniu istoty zarządzania projektami, poznaniu
kluczowych pojęć, standardów, stosowanych praktyk. Wzmacnia ich
kompetencje kierownicze, komunikacyjne, organizacyjne.
http://www.bomis.pl/terminy_szkole
n.php?szkolenie=694

2016.11.22
Warszawa
Dzień informacyjny ICT/FET
w Programie Horyzont 2020
Podczas
Dnia informacyjnego
ICT/FET przedstawione zostaną
następujące zagadnienia:

ogólny Program Pracy LEIT –
ICT 2016-2017 dla tematów
związanych z ICT
(Information and Communication Technologies) w programie Horyzont 2020,

ogólny Program Pracy
w ramach FET (Future and
E me rg in g T ec hn ol og ies ) ,
w tym również FET Open,
FET proactive oraz FET flagships,

zasady składania, oceny
i uczestnictwa w projektach
w programie H2020,

możliwości uczestnictwa
przedsiębiorstw (w tym
MŚP) w Programie Horyzont

Źródło: Tapeciarnia.pl
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Wydarzenia
2020, z naciskiem na możliwośc i d la p odm i ot ów
z branży ICT,

Instrument MŚP i Fast Track
to Innovation,

Przykłady projektów typu:
Działania badawczoinnowacyjne (Research and
innovation actions), Działania
innowacyjne (Innovation actions), Działania koordynacyjne i wspierające (Coordination
and Support Action), Instrument MŚP (SME instrument),
Szybka ścieżka do innowacji
(Fast track to Innovation),

założenia międzynarodowego konkursu w zakresie
dwóch tematów powiązanych z ICT (Lifelong Learning
for Intelligent Systems, (LLIS)
oraz Visual Analytics) organizowanego w ramach sieci
CHIST-ERA.
Program Horyzont 2020, dzięki
różnorodnym instrumentom, wspiera innowacje na każdym etapie –
powstawania, rozwijania i wdrażania
technologii. W każdym z działań
oferowanym przez Horyzont mogą
brać udział wszystkie podmioty mające osobowość prawną, w tym
uczelnie wyższe, instytuty badawcze,
zarówno duże, jaki i małe i średnie
przedsiębiorstwa, aplikując w międzynarodowych konsorcjach projektowych lub samodzielnie (w przypadku Instrumentu MŚP).
Udział w spotkaniu jest bezpłatny
i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa.
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzieninformacyjny-ictfet-w-programiehoryzont-2020-2

2016.11.22
Poznań
Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców
– cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą
Zatrudniasz obcokrajowców lub
wysyłasz naukowców za granicę i nie
wiesz jakich formalności należy dopełnić? Chcesz dowiedzieć się więcej? Jeżeli tak, to RPK w Poznaniu
zaprasza 22 listopada na szkolenie
„Aspekty prawne i administracyjne
CC BY-NC-SA 3.0 PL

zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą”. Omówione zostaną przepisy
krajowe oraz ich praktyczne zastosowanie.
http://www.kpk.gov.pl/?event=aspekty
-prawne-i-administracyjnezatrudniania-naukowcowcudzoziemcow-w-polsce-i-polakowza-granica-4

2016.11.23 - 2016.11.24
Łódź
Targi Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii
Jednym z wyzwań współczesnych
czasów jest zaspokojenie potrzeb
energetycznych. Zarówno wzrost
efektywności energetycznej gospodarki, jak i ogólne zmniejszenie zużycia energii poprzez racjonalizację jej
wykorzystania, a także zwiększenie
udziału odnawialnych źródeł energii
w bilansie energetycznym stają się
celami warunkującymi dalszy trwały
i zrównoważony rozwój gospodarczy.
W ramach Targów Efektywności
Energetycznej i OZE zaprezentowane zostaną rozwiązania pozwalające
na właściwe gospodarowanie energią,
technologie służące optymalizacji jej
zużycia, urządzenia pozwalające na
wytwarzanie energii z „czystych źródeł”, a także rozwiązania z zakresu
termomodernizacji obiektów i podnoszenia efektywności energetycznej.
Prezentacja targowa obejmować
będzie także ofertę w zakresie doradztwa i finansowania inwestycji
przyjaznych dla środowiska w kontekście przyznanych regionowi łódzkiemu środków finansowych na lata
2014-2020.
http://www.targi.lodz.pl/targi/303-iiilodzkie-targi-energetyczne-targiefektywnosci-energetycznej-ioze/aktualnosci/

2016.11.24 - 2016.11.25
Salzburg, Austria
RENEXPO® INTERHYDRO European hydropower trade fair
and conference
W tym roku targi RENEXPO® INTERHYDRO składać się będą z ośmiu
konferencji i seminariów. Po raz
ósmy odbędzie się dwudniowa Międzynarodowa konferencja małych

elektrowni wodnych pt.
„Innowacyjność i ekonomiczna opłacalność”, która będzie prowadzona
przez dwóch profesorów – Bernharda Pelikana z Wiednia i Helmuta Jaberga z Graz. Konferencja będzie
obejmować pierwsze włosko niemiecko-austriackie forum z dziedziny energetyki wodnej. Włochy
zajmują czwarte miejsce w Europie
pod względem liczby elektrowni
wodnych i są krajem partnerskim
RENEXPO® INTERHYDRO w 2016
roku.
Tematy “Wirtualne elektrownie,
równoważenie i uelastycznianie rynku
energetycznego” będą omawiane na II
Międzynarodowej konferencji z zakresu energetyki wodnej w czwartek.
Istotne będzie tu dostarczenie informacji i wzbudzanie świadomości na
temat małych elektrowni wodnych,
jako że nowoczesne zakłady tego
typu mogą mieć wartościowy wkład
w równoważenie rynku energetycznego, a także posiadać duży potencjał
ekonomiczny. Dwa intensywne seminaria wypełnią resztę czwartku, dostarczając informacji na temat technik
pomiaru i sterowania, a także technologii, trendów i innowacji w energetyce wodnej.
Podczas czwartkowej ceremonii
otwarcia odbędzie się otwarta dyskusja z dziedziny energetycznej pt.
„Polityka i gospodarka w dialogu:
Znaczenie energetyki wodnej dla
zrównoważonej i dobrze prosperującej Europy”.
Piątkowa całodniowa IV konferencja
dotycząca rozwoju ekologicznej energetyki wodnej skupi się na wprowadzaniu planów zarządzania wodami
oraz implikacjach Ramowej dyrektywy wodnej. W ramach tego wydarzenia odwiedzający będą mogli ponownie wziąć udział w wyciecze informacyjnej do Elektrowni Salzburg-Lehen.
Ciągła praca elektrowni wodnej jest
niezbędna do zapewnienia wydajności
ekonomicznej.
Podczas drugiego seminarium pt.
„Przegląd, serwis, konserwacja i naprawy” zostaną przedstawione przykłady z branży. Będzie tak również
w przypadku czwartego seminarium –
„Instalacje rurociągowe w elektrowniach wodnych”. Wystawcy stanowią
decydujących interesariuszy w przypadku wszystkich seminariów.
Spotkania Stowarzyszenia europejskiej energetyki wodnej zostały zaini-

Wydarzenia
cjowane w 2015 roku i już dały
pierwsze owoce. Tego roku spotkanie również się odbędzie, a jego
aktywność zostanie zintensyfikowana, jako że energetyka wodna musi
mieć silną reprezentację w Unii Europejskiej w Brukseli. „Dzięki tym
targom jesteśmy na dobrej drodze
do wypełnienia projektu Hydropower 4.0” podkreśla Doina Vorosan,
kierownik projektu w Reeco.
RENEXPO® INTERHYDRO ma na
celu dotarcie do wszystkich, którzy
działają w dziedzinie energetyki
wodnej w Europie, włączając to
urzędników państwowych, polityków, ekonomistów, szkoły wyższe
i uniwersytety. Targi oferują bogactwo informacji i możliwość komunikacji osobom kierującymi elektrowniami wodnymi, planistom i budowlańcom.
Program towarzyszący w Salzburgu
to ekscytująca atrakcja kulturalna
w samej sobie, zwłaszcza w listopadzie. Świąteczny jarmark i tradycyjny
“Krampuslauf” to idealne atrakcje,
z których można skorzystać po wystawie.
http://www.renexpohydro.eu/index.php?id=7&L=1

2016.11.24 - 2016.11.25
Toruń
III Forum Ochrony Środowiska
- woda, gleba i powietrze
w przemyśle
III Forum to kolejne spotkanie organizowane przez Zespół powermeetings.eu – poświęcone m.in.
rozważaniom nad strategicznymi
tematami jakimi staną się wkrótce
nowe zasady korzystania z wód oraz
jakość środowiska wodnego, gruntów i powietrza w kontekście obowiązujących przepisów związanych
z Dyrektywą IED, nowym Prawem
Wodnym oraz tzw. rozporządzeniem glebowym.
Dlatego też istotną częścią listopadowego spotkania będzie sesja:
Technologie a praktyka przemysłowa - case studies, dostępne rozwiązania technologiczne oraz zastosowanie rozwiązań w praktyce. W trakcie
tej sesji poruszone będą takie zagadnienia, jak wdrażanie nowych obowiązków a gospodarka wodna i ścieki generowane przez przemysł energetyczny czy kwestie wody i ścieków. Omówiony zostanie temat
nowych technologii w aplikacjach
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przemysłowych oraz oferowanych
technologii dla uzdatniania wody
i ścieków w branży, a także w zakresie oczyszczania gleby. Sporo czasu
w programie organizatorzy przeznaczyli najnowszym trendom w technikach pomiarowych dla ochrony środowiska oraz technice i technologiom
dla zmniejszania uciążliwości emisji
gazowych z działalności przemysłowej.
Do udziału w Forum zaproszone
zostały przedsiębiorstwa z szeroko
pojętego przemysłu, m.in. elektrownie, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przemysłowych odbiorców energii, firmy sektora chemicznego, paliwowego, cementowego i odpadowego, firmy zajmujące się budownictwem przemysłowym
– budową nowych mocy wytwórczych, firmy dostarczające technologie oraz firmy inżynieryjne i badawcze, kancelarie prawne.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/forum-ochrony-srodowiskawoda-i-gleba-w-przemysle2016/index.php/zaproszenie

2016.11.24 - 2016.11.25
Ostróda
Targi Energy Expo Arena
Targi Energy Expo Arena poświęcone
są tematyce odnawialnych źródeł
energii i energetyce prosumenckiej.
Rozwój tego sektora jest w dużym
stopniu uzależniony od możliwości
sfinansowania inwestycji ze środków
unijnych, dlatego też za cel stawiamy
sobie zgromadzenie w jednym miejscu zarówno producentów i dystrybutorów nowoczesnych rozwiązań
technologicznych oraz jak i firm doradczych i consultingowych specjalizujących się w przygotowaniu specjalistycznej dokumentacji niezbędnej
dla pozyskania dofinansowania (np.
audyt energetyczny, programy niskiej
emisji). Targi EEA dają szansę zaprezentowania oferty produktowej
z branży szerokiemu gronu odbiorców. Umożliwiają nawiązanie nowych
kontaktów handlowych i biznesowych, a także są idealnym miejscem
propagowania wiedzy, która ma zaowocować rozwojem rynku ekoenergii w Polsce.
Na wydarzeniu obecni będą producenci z branży OZE, doradztwa
i innowacji, którzy zaprezentują roz-

wiązania m.in. z zakresu energetyki
prosumenckiej, elektrowni wiatrowych i wodnych, fotowoltaiki i energii geotermalnej.
http://www.energyexpo.pl/#partners

2016.11.24 - 2016.11.25
Madryt, Hiszpania
Euratom: spotkanie brokerskie
Spotkanie brokerskie organizowane
przez sieć Enterprise Europe Network oraz projekt NUCL-EU2020.
Tematem spotkania będzie produkcja
radionuklidów oraz wiązek protonów
i jonów w leczeniu nowotworów.
Na spotkanie brokerskie zaproszeni
są naukowcy oraz przedsiębiorcy
zajmujący się następującymi zagadnieniami:

produkcja izotopów PET,

Izotopy SPECT,

cyklotrony SC stosowane
w terapii,

właściwości SC: (Linac, synchrotron, Libo, itp.).
https://www.b2match.eu/superconduc
tivity2016

2016.11.24
Warszawa
Warsztaty – ABC przygotowania wniosku do Horyzontu 2020
Tematyka warsztatów będzie dotyczyła projektów badawczo– innowacyjnych (RIA Research and Innovation
action) oraz projektów innowacyjnych (IA Innovation action). W ramach spotkania omówione zostaną:

możliwości dla Naukowców
i MŚP w Horyzoncie 2020,

dokumentacja konkursowa
Participant Portal – rodzaje
projektów,

kryteria formalne oceny
wniosków, konkursy jedno
i dwuetapowe,

elementy dobrego wniosku: projekty badawczoinnowacyjne i innowacyjne na
przykładzie priorytetu
„Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”,

formularze administracyjne A
oraz część merytoryczna
wniosku B.

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

Str. 39

ROK 2016

Wydarzenia
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztatyabc-przygotowania-wniosku-dohoryzontu-2020-5
2016.11.24
Sztokholm, Szwecja
Konferencja w ramach projektu
SusFuelCat
Konferencja kończąca projekt SusFuelCat
dotyczyć będzie zagadnień związanych
z produkcją wodoru i biopaliwa z biomasy oraz transferem technologii.
http://susfuelcat.eu/final-conference

2016.11.24
Praga, Czechy
Spotkanie brokerskie w ramach
Inicjatywy CORNET
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone poszukiwaniu partnerów do
współpracy przy składaniu i realizacji
projektów w ramach 23. Konkursu Inicjatywy CORNET. Spotkanie odbędzie
się 24 listopada 2016 r. w Pradze.
http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/wspolpracasieciowa/inicjatywacornet/aktualnosci/art,4457,spotkaniebrokerskie-w-ramach-inicjatywycornet.html

2016.11.25
Lublin
Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej
Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza do uczestnictwa w konferencji naukowej
„Bezpieczeństwo energetyczne Polski
i Unii Europejskiej”, która odbędzie się
25 listopada 2016 r. Jej celem jest próba
odpowiedzi na pytania dotyczące różnych problemów bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej.
Udział w konferencji naukowej potwierdzili przedstawiciele różnych ośrodków
naukowych, takich jak: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński,
Politechnika Rzeszowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej.
http://www.instytutpe.pl/inne/1047/

2016.11.25
Warszawa
Forum Nowa Energia
Forum Nowa Energia organizowane
przez Fundację im. Lesława Pagi ma na
CC BY-NC-SA 3.0 PL

celu stworzenie platformy wymiany
wiedzy pomiędzy najlepszymi studentami zrzeszonymi w studenckich kołach naukowych w całej Polsce,
a największymi strategicznymi przedsiębiorstwami energetycznymi. Uczestnicy Forum Nowa Energia
będą mogli przekonać się dlaczego to
właśnie przedsiębiorstwa energetyczne są najlepszym miejscem do rozpoczęcia kariery przez najlepszych studentów w Polsce i jakie wyzwania
stoją przed polską energetyką
w perspektywie do 2050 roku.
Na Forum Nowa Energia składa się
debata pomiędzy największymi specjalistami z sektora energetycznego
dotycząca nowych celów dla polskiej
energetyki w perspektywie do 2050
roku, a także trzy ścieżki tematyczne,
które są kluczowe dla zrozumienia
wyzwań, jakie stoją przez polską
energetyką:

Biznes – zajęcia i warsztaty
dotyczyć będą m.in. nowego
modelu handlu energią, konkurencyjności na rynku gazu
i energii elektrycznej, a także
inwestycji w polską energetykę.

Regulacje – zagadnienia poruszane w tej ścieżce tematycznej koncentrować się będą na
otoczeniu regulacyjnym koncepcji unii energetycznej,
handlu uprawnieniami do
emisji CO2, a także nowej
ustawie o odnawialnych źródłach energii.



Technologie – w tej ścieżce
tematycznej zagadnienia dotyczyć będą: mikrogeneracji,
magazynowanie energii, innowacje w energetyce.

Innowacje - w ramach tej
ścieżki zagadnienia dotyczyć
będą m.in. Smart Gird i magicznych inteligentnych sieci,
nowych technologii OZE, IT
w energetyce.
http://paga.org.pl/projekty/forumnowa-energia/ii-edycja-forum-nowaenergia?lang=pl

2016.11.28
Warszawa
Rynek Mocy w Polsce. Jakie
możliwości biznesowe niosą ze
sobą nowe regulacje?
Konferencja poświęcona będzie przyszłości polskiej energetyki konwencjonalnej. Jej rozwój ma zostać przyspieszony dzięki mechanizmom rynku
mocy. Wprowadzenie tych regulacji
niesie jednak ze sobą wiele pytań
i niejasności.

W jaki sposób branża energetyczna powinna przygotować
się do nowych regulacji, aby
zyskać jak najwięcej?

Jakie będą koszty wprowadzenia rynku mocy w Polsce
i kto je poniesie?

Czy grożą nam sankcje ze
strony Komisji Europejskiej w
wyniku uznania mechanizmów

Źródło: Tapeciarnia.pl

Wydarzenia
rynku mocy za niedozwoloną
pomoc publiczną?

Jak będzie wyglądał i jakie
możliwości niesie ze sobą
system aukcyjny dla rynku
mocy?
Na te i inne pytania postaramy się
odpowiedzieć w gronie zaproszonych
ekspertów z Polski i z zagranicy.
Wśród ekspertów m.in. Dr Florian
Ermacora z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej oraz Pan Michael
Hogan z Regulatory Assistance Project.
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/rynek-mocy-wpolsce-jakie-mozliwosci-biznesoweniosa-ze-soba-nowe-regulacje-28-112016-r-warszawa

2016.11.28
Wrocław
Granty Europejskiej Rady ds.
Badań Naukowych ERC
Dz i eń inf orma cy jny d oty czą cy Grantów Europejskiej Rady ds.
Badań Naukowych ERC.
http://www.kpk.gov.pl/?event=grantyeuropejskiej-rady-ds-badannaukowych-erc

2016.11.29 - 2016.12.02
Wisła
Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’16
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej już po raz
piętnasty organizuje Konferencję
„Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’16”. Najważniejszymi zagadnieniami będą: bezpieczeństwo sieci
energetycznej w kontekście ogromnego jej nasycenia infrastrukturą teleinformatyczną oraz przedstawienie
systemów informatycznych, mogących mieć wpływ na obniżanie wskaźników SAIDI i SAIFI.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
podjął decyzję o wprowadzeniu do
taryfy elementów regulacji jakościowej. Dotyczyć będzie ona pięciu największych OSD, a jej celem jest przede wszystkim poprawa jakości świadczonych odbiorcom usług dystrybucji,
m.in. poprzez poprawę jakości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej, poprawę jakości obsługi
odbiorców oraz zapewnienie optymalnego poziomu efektywności realizowanych inwestycji. Z uwagi na
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wpływ regulacji jakościowej na przychód regulowany OSD, kluczowe
staje się dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnej dbanie o cztery podstawowe wskaźniki: SAIDI (wskaźnik
przeciętnego systemowego czasu
trwania przerwy), SAIFI (wskaźnik
przeciętnej systemowej częstości
przerw), Czas Realizacji Przyłączenia
(CRP) oraz Czas Przekazywania Danych Pomiarowo-Rozliczeniowych
(CPD). Zapewnienie odpowiednich
wartości tych wskaźników staje się
kluczowe dla OSD pod kątem utrzymania odpowiedniego poziomu przychodów regulowanych.
http://siwe.ptpiree.pl/program

2016.11.30 - 2016.12.02
Bratysława, Słowacja
Konferencja SET Planu 2016
W dniach 30 listopada- 2 grudnia
2016 roku w Bratysławie odbędzie
się IX edycja konferencji SET Planu.
Motywem przewodnim tegorocznej
edycji konferencji będzie Unia Energetycznym - Energy Union: towards a
transformed European energy system
with the new, integrated Research, Innovation and Competitiveness Strategy. Konferencji towarzyszyć będzie
spotkanie kooperacyjne dla osób
zainteresowanych projektami energetycznymi.
http://www.setplan2016.sk/index.php

2016.11.30
Bratysława, Słowacja
Spotkanie brokerskie dla osób
zainteresowanych projektami
energetycznymi
W dniu 30 listopada w Bratysławie
odbędzie się spotkanie kooperacyjne
dla wszystkich zainteresowanych
projektami związanymi z szeroko
pojętym obszarem energii. Udział
w spotkaniach jest bezpłatny, należy
jedynie zarejestrować się na stronie: https://www.b2match.eu/network
ing2016. Rejestracja potrwa do 20
listopada.
https://www.b2match.eu/networking2
016

2016.12.01 - 2016.12.02
Rotterdam, Holandia
Transport innovation for sustainable cities and regions

Doroczna konferencja poświęcona
rozwojowi miast odbędzie się w Rotterdamie, w terminie 1-2 grudnia
2016 r. Głównym tematem konferencji będzie nowoczesny i innowacyjny
transport miejski.
http://www.polisnetwork.eu/2016con
ference

2016.12.05 - 2016.12.06
Rawa
I Kongres Biogazu
Potencjał biogazu jest w Polsce olbrzymi, a możliwości biznesowe bardzo obiecujące. I Kongres biogazu
umożliwi spotkanie z uznanymi autorytetami ze świata nauki i biznesu
działającymi w sektorze biogazowym.
Będzie to wyjątkowa możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i wynikami badań, poznania
najnowszych trendów rozwoju rynku
oraz spotkania z czołowymi producentami technologii i komponentów
dla biogazowni, praktykami oraz
przedstawicielami sektora finansowego.
http://magazynbiomasa.pl/kongresbiogazu/

2016.12.05
Warszawa
II edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2016
Temat przewodni Szczytu
brzmi: „Państwo – Gospodarka –
Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Już po raz drugi do udziału w Szczycie zaproszeni
zostali czołowi przedstawiciele świata
polityki, gospodarki, nauki i biznesu.
W ramach tegorocznej edycji Szczytu
prelegenci koncentrować się będą na
filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. W ramach zaplanowanych debat przeprowadzone będą dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z
niepewności inwestycyjnej, sytuacji
międzynarodowej, bezpieczeństwa
(gospodarczego, energetycznego,
finansowego), jak również potencjału
infrastrukturalnego i innowacyjnego.
http://osg2016.pl/
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2016.12.05 - 2016.12.08
Luksemburg, Luksemburg
European Nuclear Safeguards
training seminar
Celem seminarium jest przekazanie
wiedzy na temat wszystkich aspektów
Traktatu Euratom, w szczególności
rozdziału VII dotyczącego środków
zabezpieczających przed zagrożeniami
jądrowymi w UE, a także ram prawnych wdrażania zabezpieczeń jądrowych.
http://www.kpk.gov.pl/?event=europe
an-nuclear-safeguards-trainingseminar

2016.12.07 - 2016.12.08
Warszawa
Proces rozliczeń prosumenta
w świetle Ustawy o OZE
Podczas warsztatu eksperci szczegółowo omówią sytuację przedsiębiorstw w obliczu nowych obowiązków, które zostały wyznaczone przez
URE. Warsztat będzie możliwością
poznania nowych metod rozliczania
prosumentów i umów kompleksowych. Przedstawione zostaną także
obowiązki sprawozdawcze na gruncie
Ustawy o OZE w zakresie wymiany
informacji pomiędzy wytwórcą,
sprzedawcą, a Operatorem Sieci
Dystrybucyjnych.
Główne zagadnienia:

sposób funkcjonowania nowego systemu rozliczeń po
nowelizacji Ustawy o OZE,

lista zobowiązań sprzedawcy
w obliczu rozliczeń prosumenta,

r o z l ic z en ie pr osu men t a
w przypadku umowy kompleksowej,

case study: przypadki rozliczeń,

rozliczanie energii dla klienta,
który dopiero przyłącza się
do sieci – omówienie problematyki,

uwzględnianie rozliczeń
w sprawozdaniach do URE.
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/procesrozliczen-prosumenta-w-swietleustawy-o-oze-7-8-grudnia-2016-rwarszawa
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2016.12.08
Londyn, Wielka Brytania
Energy from Waste (SMI)
Dziewiąta doroczna konferencja SMI
dotycząca energii z odpadów zgromadzi specjalistów z branży, aby wzmocnić wiedzę w kluczowych tematach
takich jak: gospodarka obiegowa,
paliwo odpadowe, rynki międzynarodowe i handel europejski, nowości
technologiczne. Wszystkie te aspekty
dyskutowane będą w celu dostosowania się do rosnącego zapotrzebowania na energię ekologiczną.
http://www.smionline.co.uk/energy/uk/energy-fromwaste?utm_medium=www.efwevent.com&utm_source=E076&utm_campaign=elsevier#tab_ov
erview

2016.12.08
Warszawa
System wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej z odpadów
Specjalistyczne seminarium będzie
dedykowane instalacjom odnawialnego źródła energii wytwarzającym
energię elektryczną z biogazu, a także
w procesie termicznego przekształcania odpadów (ITPO). Przedmiotem
spotkania będzie szczegółowe omówienie uregulowań prawnych kształtujących zakres uprawnień i obowiązków szeroko pojętych instalacji wykorzystujących odpady w procesie
wytwarzania energii elektrycznej,
w świetle znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawianych źródłach energii (Dz.
U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.)
oraz najnowszych aktów wykonawczych.
Seminarium obejmować będzie trzy
funkcjonalnie spójne moduły poświęcone:

Procedurze uzyskiwania statusu instalacji wytwarzającej
energię elektryczną z biogazu
oraz instalacji termicznego
przekształcania odpadów działalność koncesjonowana
przez Prezesa URE, a także
statusu biogazowni rolniczej działalność regulowana przez
Prezesa ARR, z uwzględnieniem specyfiki postępowań
administracyjnych prowadzonych w tym względzie oraz

uwarunkowań urbanistycznośrodowiskowych;

Regulacjom dedykowanym
systemowi świadectw pochodzenia wydawanych dla energii elektrycznej wytworzonej
z biogazu oraz w instalacjach
termicznego przekształcania
odpadów, w tym odpowiadającym im przepisom dotyczącym zasad realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia, o którym mowa
w art. 190 ust. 2 oraz w art.
59 ustawy o odnawialnych
źródłach energii;

S y s t e m ow i a u k c y jn e m u
w zakresie dotyczącym biogazowni, w tym biogazowni
rolniczych oraz ITPO, zasad
składania deklaracji - preklasyfikacji - procedury składania ofert w ramach właściwych „koszyków aukcyjnych”
- obowiązków wytwórców
wynikających z wygrania aukcji oraz zasad realizacji prawa do pokrycia ujemnego
salda.
Celem organizatorów jest kompleksowe przybliżenie aktualnego otoczenia prawnego, w jakim funkcjonować
będą instalacje odnawialnego źródła
energii, do których adresowano niniejsze seminarium, z uwzględnieniem
nie tylko przepisów rangi ustawowej,
ale również aktów wykonawczych
regulujących zasady wykonywania
działalności gospodarczej przez wytwórców eksploatujących instalacje
wykorzystujące ulegające biodegradacji odpady pochodzenia zwierzęcego
lub roślinnego. W związku z powyższym dla wszystkich zainteresowanych szczegółowymi regulacjami
w tym zakresie zespół powermeetings.eu przygotował specjalistyczne
seminarium:
W trakcie seminarium omówione
zostaną zagadnienia dotyczące między
innymi:

formalno-prawnych aspektów
związanych z rozpoczęciem
funkcjonowania biogazowni,
biogazowni rolniczych oraz
ITPO,

nowych definicji ustawy
o odnawialnych źródłach
energii pozostających
w związku z funkcjonowaniem wskazanych instalacji
odnawialnego źródła energii,

specyfiki procedury koncesyjnej obejmującej biogazownie

Wydarzenia
oraz ITPO w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu
Najwyższego oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

warunków kwalifikowania
części energii odzyskanej
z termicznego przekształcania
odpadów jako energii ze źródła odnawialnego,

nowego rodzaju świadectw
pochodzenia tzw. „świadectw
błękitnych”,

wyodrębnienia obowiązku
umarzania świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz
świadectw pochodzenia biogazu rolniczego w świetle
postanowień art. 47 ustawy
o OZE,

zasady prekwalifikacji jako
procedury poprzedzające
dopuszczenie do udziału
w aukcji,

„koszyków aukcyjnych”,
w ramach których oferty
mogą złożyć biogazownie,
biogazownie rolnicze oraz
ITPO,

nowych zasad kalkulacji cen
referencyjnych, a także

nowych zasad ustalania wartości łącznej dopuszczalnej
pomocy publicznej oraz potencjalnego okresu wsparcia.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/system-wsparcia-energiiwytwarzanej-z-odpadow-obowiazkiuprawnienia-wytworcow-nowaustawa-oze/

2016.12.08 - 2016.12.10
II Forum Przemysłowe
Karpacz
Forum Przemysłowe w Karpaczu
będzie okazją do szerokiej debaty
o kluczowych problemach przemysłu
europejskiego. Podczas trzech dni
obrad odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów i bloków tematycznych, w których wezmą udział przedstawiciele największych koncernów
przemysłowych, parlamentarzyści,
eksperci i ekonomiści z krajów Europy Środkowej i Wschodni.
Dlaczego kraje posiadające silny
i dynamicznie rozwijający się przemysł łagodniej odczuły skutki kryzys
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gospodarczego ostatnich lat? Jak pogodzić politykę klimatyczną z konkurencyjnością europejskiego przemysłu? Na jakie gałęzie przemysłu powinna stawiać Unia Europejska? Jak
stworzyć warunki do aktywnego
wprowadzania innowacji w przemyśle? Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będzie ponad 700 gości Forum.
http://www.forum-ekonomiczne.pl/

2016.12.13 - 2016.12.14
Toruń
Pomiary i diagnostyka w sieciach
elektroenergetycznych
Głównym celem konferencji jest
poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych
i PSE SA z ośrodkami naukowymi
w zakresie m.in. zagadnień związanych z pomiarami w sieciach elektroenergetycznych z uwzględnieniem
wykorzystania nowych technologii
pomiarowych i diagnostycznych.
W programie konferencji znajdzie się
tematyka związana w szczególności z:

aspektami prawnymi i regulacyjnymi,

monitorowaniem parametrów sieci z wykorzystaniem
liczników energii elektrycznej,

interpretacją wyników pomiarów,

ochroną układów pomiarowych,

pomiarami wyładowań niezupełnych,

nowoczesnymi technikami
diagnostycznymi stosowanymi
w energetyce.
Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych,
Spółki Przesyłowej PSE SA, środowisk
naukowych, ośrodków badawczo –
rozwojowych, biur projektowych,
firm zajmujących się produkcją i dystrybucją aparatury kontrolnopomiarowej.
http://pomiary.ptpiree.pl

2016.12.15
Warszawa
Kogeneracja 2016 w praktyce.
Rozliczenie roku i gwarancje
pochodzenia
Celem warsztatów jest między innymi szczegółowe omówienie zmian
w postępowaniach administracyjnych

o udzielenie koncesji (w tym także
dot. zmiany koncesji, promesy koncesji, promesy zmiany koncesji) na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub
ciepła wynikające z ostatnich nowelizacji m.in. ustawy – Prawo energetyczne.
Dodatkowo podczas warsztatów
nastąpi:

przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa
URE ewentualnego spełnienia
„efektu zachęty”, o którym
mowa w art. 43 ustawy –
Prawo energetyczne oraz
w Wytycznych w sprawie
pomocy państwa na ochronę
środowiska i cele związane
z energią w latach 2014-2020
projektów inwestycyjnych w
zakresie wytwarzania energii
elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE
(Dz.U.UE.C.2014.200.1);

przedstawienie wymagań
technicznych wytwarzania
energii elektrycznej w kogeneracji;

przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie
świadectwa z kogeneracji;

zasady wypełnienia wniosków
o „korekcyjne” wydanie świadectwa z kogeneracji oraz
o umorzenie „korekcyjne”;

przygotowanie jednostek
kogeneracji do audytu rocznego;

omówienie nowego instrumentu wsparcia - gwarancji
pochodzenia z kogeneracji;

zaprezentowanie zasad
uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację
OZE w nowym mechanizmie
wsparcia OZE – aukcji na
sprzedaż energii elektrycznej
z OZE.
http://www.masterinstitute.pl/program,230,KOGENERACJA%
202016%20w%20praktyce.%20Rozlicz
enie%20roku%20i%20gwarancje%20p
ochodzenia

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

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,
dr inż. Aneta Świercz, mgr Maria Kaska
Redaktor Newslettera
dr inż. Aneta Świercz

www.cenerg.com.pl

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.
Newsletter CENERG udostępniany jest na warunkach licencji
CC BY-NC-SA 3.0 PL.
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