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Nowe narzędzie do modelowania rynku energii elektrycznej opracowuje dr Katarzyna
Maciejowska z Politechniki
Wrocławskiej - informuje Politechnika Wrocławska. Pozwoli
ono osobom i instytucjom
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne kraju
lepiej projektować rynek energii i przewidywać jej cenę.
"Rynek energii elektrycznej
jest bardzo ciekawym tematem
od strony naukowej" - mówi
dr Katarzyna Maciejowska
z Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
W swojej pracy opracowywała
już modele ekonomiczne
i ekonometryczne, które potrafią opisać wiele zmiennych
razem. Swoje dotychczasowe
doświadczenia badawcze przeniosła na nieco inny grunt,
chcąc przygotować narzędzie
do modelowania rynku energii
elektrycznej.
Jak mówi dr Maciejowska,
w ostatnich latach rynek uległ
wielkim przeobrażeniom.
"Przede wszystkim nie jest już
opanowany przez monopolistów. Na świecie istnieje kilka
giełd energetycznych, obejmujących całe regiony, a nie tylko
poszczególne państwa. Jednak
najważniejszy czynnik to coraz
większy udział odnawialnych
źródeł energii (OZE)" - uważa
badaczka. Dodaje, że energia
pozyskiwana np. z wiatru, promieniowania słonecznego,
opadów, pływów, fal morskich
czy geotermii w Wielkiej Brytanii zaspokaja zapotrzebowanie w 20 procentach, a w Danii i Portugalii niekiedy nawet

i w 100 procentach. "W Polsce
to jest na razie udział rzędu
kilku procent, ale zmiany na
rynku energii elektrycznej na
całym świecie idą w kierunku
OZE, więc nasz kraj też będzie
musiał się prędzej czy później
dostosować" – ocenia badaczka.
Jak podaje Politechnika Wrocławska, badania wstępne przeprowadzone przez dr Maciejowską wykazały, że produkcja
energii z OZE ma wpływ na
wahania hurtowych cen energii
elektrycznej. "Wpływ ten może
być zarówno pozytywny, czyli
obniżać cenę, jak i negatywny prowadzić do większych zmienności" - twierdzi naukowiec.
Dr Maciejowska wyjaśnia, że
rynek energii elektrycznej to
zagadnienie złożone, zależne od
wielu powiązanych ze sobą
czynników. "W przypadku odnawialnych źródeł energii nie trzeba budować olbrzymich elektrowni, rynek jest bardzo rozproszony, stale wprowadza się
zmiany technologiczne, a wreszcie pozyskiwanie energii jest
zależne od warunków atmosferycznych, które, jak wiemy, są
bardzo zmienne. Do tego jesz-

cze trzeba zapewnić stabilność
i bezpieczeństwo dostarczanej
energii, nie może tu być mowy
o nadwyżce czy niedoborze,
czyli sytuacji, w której zabranie nam prądu w gniazdkach"
– tłumaczy.
Jak wyjaśnia, rynki finansowe
mają to do siebie, że tam,
gdzie pojawia się ryzyko, szybko tworzy się narzędzia, które
pozwalają to ryzyko w jakimś
stopniu zminimalizować.
W przypadku rynku energii
elektrycznej nie opracowano
jeszcze mechanizmu odpowiadającego zapotrzebowaniu
globalnemu, z uwzględnieniem
OZE. "Koncerny prowadzą
takie badania, ale na własny
użytek, bazując na swoich
danych, a ja planuję stworzyć
narzędzie bardziej uniwersalne. Jeszcze 20 lat temu nikt
sobie nie zajmował głowy
czymś takim, jak modelowanie
rynku, to są stosunkowo nowe koncepcje" – podkreśla.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/przewidziecceny-energii-elektrycznej
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl

Efektywność energetyczna inteligentnych miast od
produkcji po zużycie
Aby miasto mogło być „inteligentne”,
a codzienne potrzeby jego mieszkańców mogły być zaspokajane w efektywny i zrównoważony sposób, potrzebne jest skoordynowane zarządzanie zasobami materiałowymi, środowiskowymi i ludzkimi przez władze
miasta. Obecnie wiele usług miejskich
świadczonych jest przez wielu różnych dostawców. W kontekście dostaw energii, usługi takie jak ciepłownictwo czy oświetlanie miast są sterowane przez różne systemy zarządzania energią (EMS), które przez to, że
nie są zintegrowane, nie pozwalają
korzystać z potencjału podniesienia
efektywności i obniżenia kosztów.
Dofinansowany z funduszy unijnych
projekt BESOS ma na celu rozwiązanie problemu braku koordynacji poprzez stworzenie zaawansowanego
i zintegrowanego systemu zarządzania. System ma umożliwić poszczególnym dzielnicom dostęp do narzędzi
wspomagających podejmowanie decyzji o wykorzystaniu infrastruktury
publicznej. Innym zasadniczym celem
było zapewnienie obywatelom dostępu do większej ilości informacji, aby
wspomagać ich w podejmowaniu
decyzji.

Podejście BESOS umożliwiło połączenie różnych rozwiązań informatycznych do zarządzania i wymianę danych między nimi poprzez stworzenie
tzw. Otwartej Wiarygodnej Platformy Usług Energetycznych (OTESP),
która jest również dostępna dla aplikacji innych producentów. Platforma
OTESP służy różnym stronom rynku
energetycznego za centrum informacyjne. Jej opracowywanie odbywało
się w kilku etapach. Najpierw trzeba
było przygotować specyfikację wymogów, studia przypadków wykorzystania oraz kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla konkretnych scenariuszy, jak publiczna sieć oświetleniowa
czy ciepłownicza/chłodnicza. Następnie zbudowano i wdrożono wspólną
architekturę oraz modele danych, tak
aby mogli je zaadaptować użytkownicy końcowi, zapewniając jednocześnie poufność danych. Przede wszystkim ważne było zapewnienie zdolności współpracy z różnymi systemami
zarządzania energią w poszczególnych dzielnicach.
Metodologia skoncentrowała się
głównie na właścicielach infrastruktury, którymi są zwykle samorządy,
oraz na dostawcach energii i operatorach systemów energetycznych.

Platforma wymiany danych udostępnia
właścicielom infrastruktur specjalne
karty oceny równowagi biznesowej do
analizy rzeczywistej realizacji umów
o świadczenie usług ze spółkami energetycznymi i operatorami sieci. Aby móc
monitorować i kontrolować funkcjonowanie infrastruktury, a także wdrażać
zintegrowane strategie na rzecz wydajności energetycznej, mają oni także dostęp do kokpitu systemu wspomagania
decyzji (DSS). W ramach projektu powstał też silnik prognozowania energetycznego, który koordynator projektu,
Manuel Serrano Matoses, postrzega jako
„jedno z najważniejszych osiągnięć projektu – umożliwia nie tylko prognozowanie produkcji energii przez wiatraki
i panele fotowoltaiczne, ale także zużycie
energii przez różne obiekty, takie jak
budynki, oświetlenie publiczne, pojazdy
elektryczne itd. i dlatego jest kluczowym
narzędziem planowania”.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
it e m s / ef e k ty wn os c - en er g e ty c z n a inteligentnych-miast-od-produkcji-pozuzycie
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Oto opłacalna turbina pływowa
Marmok-5, nowe urządzenie wykorzystujące turbiny pływowe do generowania do 30 kW energii elektrycznej, zostało niedawno umieszczone na
stanowisku BiMEP u północnych wybrzeży Hiszpanii. Urządzenie to wytwarza wystarczającą ilość energii na
potrzeby średniej wielkości przedsiębiorstwa.
Zbudowana w ramach finansowanego
ze środków programu „Horyzont
2020” projektu OPERA – urządzenie
Marmok-5 jest produkowane od
sierpnia 2016 r. w zakładach Navacel
w Erandio. Pierwszy etap montażu
rozpoczął się w październiku, a kolejny 12-miesięczny zaplanowano na
2017 r.
Urządzenie jest opisywane przez swoich projektantów jako absorber punktowy oparty na zasadzie oscylującego
słupa wody (OWC). To duża, dryfująca boja o średnicy 5 metrów, długości
42 metrów i wadze 80 ton. Zawiera
dwie turbiny o mocy znamionowej 30
kW i jest niemal całkowicie zanurzona. Energia elektryczna wytwarzana
jest dzięki obracaniu turbin przez
pływy. Wychwycone fale tworzą słup
wody wewnątrz środkowej konstruk-
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cji boi, która sama porusza się jak
tłok ruchem tam i z powrotem pod
wpływem fal, sprężając i rozprężając
powietrze w komorze na szczycie
urządzenia. Powietrze jest wówczas
usuwane górą i tam wykorzystywane
przez turbinę lub ich większą liczbę,
których rotacja napędza generator
elektryczny.
„Ten oparty na współpracy, europejski projekt demonstracyjny energii
pływowej przyniesie ważne dane,
które umożliwią pokonanie kolejnego
etapu na drodze do wprowadzenia na
rynek produkcji energii na morzu” –
stwierdził Lars Johanning, kierownik
naukowy projektu i ekspert Ocean
Technology przy kornwalijskim Penryn
Campus Uniwersytetu w Exeter.
„Łączy nowatorskie pomysły z zamiarem wypracowania kryteriów projektowych o decydującym znaczeniu,
które umożliwią opłacalną produkcję
energii z pływów”.
Choć Europa jest światowym liderem
w tej dziedzinie, koszty energii pływowej są nadal wysokie w porównaniu do innych źródeł energii. Brak
doświadczeń na otwartym morzu –
oraz fakt, że te przeprowadzane są

często finansowane ze środków prywatnych – nie pozwalał jak dotąd inżynierom w pełni poznać wyzwań związanych z wydajnością, żywotnością
i niezawodnością urządzenia. Dzięki
Marmok-5, społeczność energii pływowej zyska w końcu możliwość bezpośredniego dostępu do wysokiej jakości
danych operacyjnych na otwartym
morzu.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/oto-oplacalna-turbina-plywowa
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/
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Rozwijanie supersieci morskiej energetyki wiatrowej
W 2010 r. wiodące na rynku światowym przedsiębiorstwa z branży morskiej energetyki wiatrowej połączyły
swe siły zawiązując Friends of the Supergrid – stowarzyszenie działające na rzecz
wydajnej, wzajemnie połączonej i odpornej sieci elektroenergetycznej mającej uzupełnić istniejącą, krajową infrastrukturę przesyłową. Wkład projektu
MEDOW polega na przyspieszaniu postępów w pracach badawczych nad
wieloterminalowymi sieciami DC, uważanymi za kluczową technologię, która
ma połączyć morskie farmy wiatrowe
z supersiecią.
MEDOW (Multi-terminal DC grid for
offshore wind) to działanie „Marie Curie”, któremu przyświecają dwa cele:
przeszkolenie narybku naukowego
i twórcza wymiana wiedzy eksperckiej
w zakresie sieci prądu stałego (DC);
oraz przeanalizowanie zagadnień operacyjnych związanych z przyjmowaniem
się morskich farm wiatrowych. Obejmują one zagadnienia związane z przepływem mocy DC, ochroną przekaźników DC, utrzymaniem pracy w stanie
ustalonym, stabilnością dynamiczną,
zdolnością do pozostania w pracy podczas zwarcia oraz oddziaływaniem sieci

DC na funkcjonowanie sieci AC
i rynek energii.
Na kilka miesięcy przed zakończeniem
projektu, które zaplanowano na marzec 2017 r., koordynator MEDOW –
Jun Liang z Uniwersytetu w Cardiff –
omówił pierwsze osiągnięcia projektu
i jego spodziewany wpływ na powstanie supersieci.
Na czym polega kluczowa rola wieloterminalowej sieci DC w rozwoju
europejskiej supersieci?
Technologia linii wysokiego napięcia
prądu stałego (HVDC) już dowiodła,
że jest wysoce sprawnym rozwiązaniem do przesyłania dużych ilości
mocy elektrycznej na duże odległości
oraz w zastosowaniach takich jak
przesył morskiej energii wiatrowej na
ląd, interkonektory krajowe i wzmocnienie sieci AC.
Wraz z rosnącą liczbą tego typu połączeń punkt-punkt, korzystne może
być połączenie ich bezpośrednio, a nie
przez korytarze AC, tworząc wieloterminalową sieć DC (MTDC). To
zwiększa zainteresowanie paneuropejską supersiecią, do której może zostać
podłączonych więcej odnawialnych
źródeł energii (OZE).

Ponadto liczba połączeń HVDC nie
jest taka mała w Europie, a prognozowany jest ich 30-krotny wzrost
w ciągu kolejnych pięciu lat – najpierw połączeń podmorskich, a później dłuższych linii napowietrznych.
Jedynym możliwym rozwiązaniem,
które długofalowo zaspokoi zapotrzebowanie na energię są sieci
MTDC, łączące cały kontynent oraz
OZE na Morzu Północnym za pośrednictwem morskiej sieci, co powszechnie określane jest mianem
europejskiej supersieci.
Najważniejszym atutem sieci HVDC
jest szansa uzyskania wysoce niezawodnej, głównie czystej energii
w każdym niemal miejscu w Europie.
Co więcej, linie energetyczne mogą
być albo „niewidoczne” (kable) albo
bardziej kompaktowe w porównaniu
do standardowych linii AC.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/rozwijanie-supersieci-morskiejenergetyki-wiatrowej-2292
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Zanurzalna łódź do konserwacji
infrastruktury morskiej energetyki wiatrowej
W 2009 r. MŚP ze Zjednoczonego Królestwa o nazwie Subacraft zapoznało
świat z swoim przysposabialnym ślizgaczem/łodzią podwodną. Siedem lat później projekt otrzymał wsparcie w ramach
Instrumentu MŚP, a przedsiębiorstwo
rozważa teraz wejście na nowe rynki,
między innymi konserwacji morskich
farm wiatrowych.
Scubacraft ma przeogromny potencjał:
od rekreacji po eksploatację pod wodą.
Przedsiębiorstwo może liczyć na zainteresowanie zasadniczo wszystkich sektorów pasjonujących się elastycznymi rozwiązaniami dużej mocy w transporcie
morskim i podwodnym w stylu Jamesa
Bonda.
Zanurzalna łódź jest w stanie zabrać na
pokład 6 osób i spory ładunek. Jest dostępna w sześciu kombinacjach (wersja
trzy- lub sześcioosobowa, standard,
elektryczna i z włókna węglowego),
może poruszać się z prędkością 80 km/h
i zejść na głębokość 50 metrów w przypadku najbardziej zaawansowanej wersji.
Na wbudowane wyposażenie składa się
GPS i komputer nurkowy, pokładowe
doprowadzenie powietrza z zapasem
oraz zintegrowane regały magazynowe
i sprzętowe. Ponadto klienci mogą zażyczyć sobie takie opcje doposażenia jak
CC BY-NC-SA 3.0 PL

podwodna platforma do kręcenia
filmów, sonar obrazujący, podwodny
system komunikacji, przyczepka,
oświetlenie, regały na sprzęt itp.
Dzięki tym wszystkim opcjom doposażenia przedsiębiorstwo ma pewność,
że Scubacraft stanie się
„najnowocześniejszą technologią wykorzystywaną do podwodnych zastosowań przemysłowych w przemyśle
energetycznym, w szczególności do
inspekcji morskich turbin wiatrowych”. Aczkolwiek rozważane są także inne możliwości, takie jak ochrona
morza oraz akcje poszukiwawczoratownicze: wszystkie te sektory korzystają zazwyczaj z pomocy nurków,
którzy dostarczają sprzęt na miejsce
inspekcji i ją przeprowadzają, tymczasem zastosowanie zanurzalnej łodzi
może przyspieszyć te operacje i zoptymalizować ich efektywność.
Dzięki przyznanym w lipcu 2016 r.
środkom unijnym w ramach projektu
SCUBACRAFT, przedsiębiorstwo
sprawdza te nowe zastosowania
i potencjalny rynek.
James Brown z Scubacraft opowiada
o zanurzalnej łodzi, jej potencjale
i pierwszych wynikach projektu (…).

Co sprawia, że SCUBACRAFT jest
nieodzownym elementem inspekcji
morskich farm wiatrowych?
Obecnie podwodne inspekcje wymagają udziału nurków, którzy przenoszą
sprzęt do kontroli pod wodę. Realistycznie rzecz biorąc mogą spędzić na
głębokości 40 m do 10 minut, po czym
muszą rozpocząć wynurzanie z powodu
ograniczonej ilości dostępnego tlenu.
To oznacza, że uszkodzenie konstrukcji
w naprawianym obiekcie może zostać
pominięte z powodu niewystarczającego czasu poświęcanego na inspekcję,
a więc zanim rozpocznie się naprawa
stan może się znacznie pogorszyć.
O wyjątkowości Scubacraft przesądza
nasza opatentowana technologia, która
umożliwia schodzenie statku pod powierzchnię morza i przechodzenie na
sterowanie hydrodynamiczne, aby płynnie funkcjonować poniżej wodnicy.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/zanurzalna-lodz-do-konserwacjiinfrastruktury-morskiej-energetykiwiatrowej
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Prof. Wrochna: nowe reaktory jądrowe HTR - w sam raz dla
przemysłu
Reaktor jądrowy HTR, którego bezpieczeństwo tkwi w samej konstrukcji
paliwa - to urządzenie, na którym skorzystać mógłby polski przemysł. Taki
badawczy reaktor chcą najpierw zbudować i przetestować naukowcy
z Narodowego Centrum Badań Jądrowych - mówi PAP prof. Grzegorz
Wrochna.
"Oddany do konsultacji plan Morawieckiego zakłada, że polska gospodarka
będzie się intensywnie rozwijać
w oparciu o nowe technologie. Jednym
z zawartych tam tematów priorytetowych jest wdrożenie reaktorów wysokotemperaturowych (Hight Temperature Reactor, HTR) jako źródła ciepła
i energii dla przemysłu" - mówi w rozmowie z PAP prof. Grzegorz Wrochna
z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
Naukowiec jest szefem powołanego
przez Ministra Energii zespołu doradczego. Zadaniem tej grupy jest analiza
i przygotowanie warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych. Prof. Wrochna jest
również przewodniczącym europejskiej

Inicjatywy Przemysłowej Kogeneracji
Jądrowej (Nuclear Cogeneration Industrial
Initiative – NC2I).
Reaktory HTR (czasem wymiennie
nazywane HTGR - reaktory wysokotemperaturowe chłodzone gazem)
dopiero czekają na swój moment. Na
świecie wybudowano dopiero kilka
takich urządzeń. "Ta technologia jest
sprawdzona na poziomie komercyjnym,
ale nie jest dostępna powszechnie" opowiada fizyk. Według niego niezbędne jest wypracowanie rozwiązania,
które będzie można powielać i które
sprawdzi się w produkcji masowej.
Badacz szacuje, że w Polsce jest zapotrzebowanie na co najmniej kilkanaście
takich reaktorów - w Europie kilkaset,
a na świecie - na kilka tysięcy.
Jednym z pierwszych kroków w stronę
technologii HTR w Polsce może być
budowa w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku niewielkiego
badawczego reaktora wysokotemperaturowego o mocy cieplnej 10 MW,
wytwarzającego 4 MW mocy elektrycznej. NCBJ podpisało w tej sprawie pod

koniec maja 2016 r. list intencyjny
z brytyjskim konsorcjum U-Battery.
NCBJ będzie teraz zabiegać o pozyskanie środków na budowę reaktora
z funduszy strukturalnych. Ostateczna
decyzja o finansowaniu powinna zapaść
do końca 2018 r. Reaktor powstałby
wtedy do 2025 roku. Prof. Wrochna
zaznacza, że przy budowie instalacji
pracowałyby polskie firmy i polscy
naukowcy. Poza tym przy reaktorze
mogliby się szkolić polscy inżynierowie,
którzy potem obsługiwaliby reaktory
komercyjne.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/prof-wrochna-nowe-reaktoryjadrowe-htr-w-sam-raz-dla-przemyslu
Źródło: PAP

Rośliny pomogą oczyszczać glebę skażoną po Fukushimie
Promieniotwórczy cez, który dostał się
do gleb po katastrofie w Fukushimie,
gromadzi się głównie w jej wierzchniej
warstwie, uniemożliwiając bezpieczną
uprawę roślin. Sposobem na uporanie
się z problemem cezu i oczyszczeniem
gleb jest m.in. odpowiedni dobór roślin
sadzonych na skażonych terenach.
W wyniku katastrofy w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima w 2011
roku uwolnione zostały znaczne ilości
pierwiastków radioaktywnych, głównie
cezu i jodu. Jod nie stanowi już zagrożenia, gdyż jego okres półrozpadu to
tylko dwa lata. Duże zagrożenie wciąż
jednak stanowi cez, którego okres
półrozpadu wynosi 32 lata. Chociaż
w trakcie katastrofy uwolnione zostało
tylko 10 proc. ilości cezu, jaka dostała
się do środowiska w 1986 r. po katastrofie w Czarnobylu, to jednak przenoszony przez wiatr radioaktywny pył
osiadł nierównomiernie. To spowodowało, że niektóre obszary uległy znacznemu skażeniu. W sumie opuściło je
ponad 170 tys. ludzi, zostawiając swoje
domy, gospodarstwa i miejsca pracy.
Trudnym problemem jest też skażenie
gleby, zwłaszcza że cez jest silnie zatrzymywany przez minerały ilaste, zwykle w wierzchniej, pięciocentymetrowej
warstwie gleby. Tam znajduje się 90
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proc. tego pierwiastka. "Problem polega na tym, że cez pobierają w zasadzie
wszystkie rośliny. Bardzo łatwo wnika
on do ich wnętrza, wykorzystując te
same kanały, przez które wnika do nich
potas" - podkreśla w rozmowie z PAP
prof. Stanisław Gawroński ze Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Rośliny sięgające głębiej pochłoną więc
znacznie mniej cezu, niż te ukorzenione płytko, np. trawy czy ryż, które
w pochłanianiu cezu przodują.
Odpowiednio dobrane gatunki roślin
mogą się więc okazać sojusznikiem
człowieka w niwelowaniu skutków
promieniowania radioaktywnego.
Technika oczyszczania gleby, wody
i powietrza za pomocą roślin nazywana
jest fitoremediacją. Jednak nie wszystkie rośliny nadają się do tego w równym stopniu.
Na konsultacje dotyczące przywracania
do użycia terenów skażonych po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie Uniwersytet w Kyoto zaprosił
właśnie prof. Stanisława Gawrońskiego.
"Na terenach nieużytkowanych rolniczo, np. poboczach dróg, zaleciłem
uprawę długowiecznych drzew o grubym, silnym systemie korzeniowym,
formujących gruby pień. Taka roślin-

ność gromadzi radioaktywny cez ze
środowiska i zatrzymuje go w swoich
organach przez ponad sto lat. Po tym
okresie poziom radioaktywnego cezu
spadnie do poziomu naturalnego" mówi badacz. Do tego celu nadają się
więc np. dęby, jesiony czy orzechy.
Na terenach użytkowanych rolniczo
warto raczej zasadzić rośliny wieloletnie. "W ich przypadku można raz
wzruszyć skażoną glebę, posadzić
roślinę, a później już tego nie musimy
robić. Rośliny wieloletnie wraz
z jesienią ściągają do korzeni wiele
pierwiastków. Choć nie jest to jeszcze sprawdzone dokładnie, to mamy
nadzieję, że ściągną też cez. W ten
sposób w masie, którą później zbieramy z roślin, nie ma już tak wiele tego
pierwiastka. Zebraną masę poddaje
się fermentacji, bo spalanie jej na
biomasę nie wchodzi w grę. Podczas
tego procesu promieniotwórczość
wzrasta prawie stukrotnie" - wyjaśnia
w rozmowie z PAP prof. Gawroński.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/rosliny-pomoga-oczyszczacglebe-skazona-po-fukushimie
Źródło: PAP
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NCBR, PGNiG oraz GAZ-SYSTEM S.A. wspólnie na rzecz
innowacji w polskim sektorze gazownictwa
SYSTEM S.A. podpisały 1 grudnia 2016
roku porozumienie w sprawie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych
i prac rozwojowych w obszarze gazownictwa.
Na cel ten w okresie pilotażowym
partnerzy przeznaczą łącznie około
400 mln zł. Porozumienie zakłada
wspólne i odpowiedzialne inwestowanie przez partnerów środków prywatnych i publicznych w prace badawczorozwojowe w stosunku 1:1. Dzięki
wspólnemu zaangażowaniu kapitałowemu partnerzy podejmują się również podziału ryzyka wynikającego
z charakteru prowadzonych prac.
W ramach wspólnego przedsięwzięcia
planowane jest podjęcie działań na
rzecz badań w obszarze całego łańcucha wartości sektora gazownictwa,
a następnie opracowania oraz wdro-

żenia innowacyjnych technologii.
W efekcie nastąpi poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa, jako
uczestnika globalnego rynku w perspektywie do roku 2028.
W organizowanych przez NCBR
konkursach będą mogły wziąć udział
konsorcja naukowo-przemysłowe
zainteresowane poszukiwaniem
nowatorskich rozwiązań w obsza-

rach zdefiniowanych przez PGNiG S.A.
oraz GAZ-SYSTEM S.A. Uruchomienie
pierwszego konkursu planowane jest na
przełom drugiego i trzeciego kwartału
2017 roku.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/ncbr-pgnig-oraz-gaz-system-sawspolnie-na-rzecz-innowacji-wpolskim-sektorze-gazownictwa
Źródło: NCBR

Sejm znowelizował
ustawę o instytutach
badawczych
Sejm znowelizował ustawę o instytutach badawczych. Przepisy dają m.in.
możliwość powoływania i odwoływania dyrektora instytutu badawczego
przez ministra. Według opozycji ustawa jest szkodliwa; zdaniem posłów PiS
-umożliwi skuteczne zarządzanie.
Nowelizację przygotowała grupa posłów PiS. Posiedzenie, podczas którego przegłosowano ustawę odbyło się
w Sali Kolumnowej, ponieważ posłowie opozycji zablokowali mównicę na
sali plenarnej Sejmu. Zdaniem posłów
opozycji odbywające się w ten sposób
głosowania są nielegalne.
Sejm nie zgodził się wcześniej na
wnioskowane przez PO, Nowoczesną,
PSL i Kukiz’15 odrzucenie projektu.
Odrzucono także poprawki Nowoczesnej, które miały w pewnej części
przywrócić kształt ustawy do stanu
sprzed obecnej nowelizacji.
Wśród poprawek zgłoszonych przez
PiS i przyjętych w głosowaniu znalazła
się m.in. zmiana dotycząca zniesienia
wymogu znajomości jednego z języków obcych (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego) przez powołanego przez ministra dyrektora Instytutu
Badawczego (IB). Kolejna poprawka
również obniża wymagania - w tym
przypadku takie, które spełniać mają
przewodniczący rady naukowej IB do tej pory musiały być to osoby z co
najmniej tytułem doktora habilitowa-

nego. Według nowego zapisu osoba
ta będzie mogła legitymować się
tytułem doktora.
W myśl nowelizacji minister nadzorujący będzie miał możliwość powołania i odwołania dyrektora instytutu
badawczego bez udziału rady naukowej i rozpisania konkursu. "Takie
rozwiązanie daje ministrowi większe
możliwości dokonania właściwego
wyboru osoby na najważniejsze stanowisko w instytucie, przez co gwarantuje najwyższą jakość kadry zarządzającej" - argumentowała poseł
sprawozdawca Lidia Burzyńska (PiS).
Dotychczas w przypadku odwołania
dyrektora instytutu minister nadzorujący mógł wyznaczyć do pełnienia
obowiązków dyrektora spośród jego
zastępców. W myśl nowego zapisu
minister będzie mógł wyznaczyć każdą osobę - również spoza instytutu.
W projekcie wyłączono jedynie wymóg znajomości języka obcego.
Nowelizacja wprowadza również
zmiany dotyczące rady naukowej.
Obecnie w jej skład wchodzi co najmniej 50 proc. pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutu. 30-50 proc. stanowią natomiast
osoby spoza instytutu, powołane
przez ministra nadzorującego. Teraz

Źródło: Tapeciarnia.pl

pracownicy instytutu stanowić będą co
najmniej 40 proc. składu rady, a osoby
powołane przez ministra - co najmniej
50 proc. W myśl nowych zapisów przewodniczącego rady naukowej wybrać
można tylko spośród osób powołanych
do grona przez ministra nadzorującego.
Najważniejszym z argumentów powtarzanym przez posłów PiS, który miał
uzasadniać zaproponowane zmiany
w ustawie, był raport NIK z 20 października 2015 r., z którego wynika, że
instytuty badawcze nie wykorzystują
w pełni swojego potencjału badawczego
i w znikomym stopniu prowadzą działalność wdrożeniową.
Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/sejm -znowe lizowa l -usta we-oinstytutach-badawczych
Źródło: PAP
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Gowin: pracujemy nad koncepcją reformy instytutów
badawczych
Pracujemy wraz z wicepremierem Mateuszem Morawieckim nad całościową
koncepcją reformy instytutów badawczych. Chodzi o powołanie Narodowego Instytutu Technologicznego, który
byłby naukowym zapleczem dla planu
Morawieckiego - mówi wicepremier
Jarosław Gowin.
"Nie ukrywam, że nie byłem entuzjastą
projektu przygotowanego przez klub
parlamentarny PiS" - odpowiedział Gowin na pytanie o stosunek do przegłosowanej przez Sejm 16 grudnia nowelizacji ustawy o instytutach badawczych.
Podkreślił, że dotyczy ona funkcjonowania instytutów podległych innym
ministerstwom, a nie Ministerstwu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
"Ustawa stwarza możliwość swobodnej
wymiany władz tych instytutów. Jeżeli
gdzieś potrzebna jest zmiana pokoleniowa w polskiej nauce, to z całą pewnością właśnie w instytutach badawczych" - ocenił minister nauki.
"Pracujemy wraz z wicepremierem
Morawieckim nad całościową koncepcją
reformy instytutów badawczych. Chodzi o powołanie Narodowego Instytutu

Technologicznego, który byłby naukowym zapleczem dla planu Morawieckiego" - powiedział wicepremier.
Gowin zapowiedział powstanie Narodowego Instytutu Technologicznego w strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego ogłoszonej 9 września
2016 r. Strategia mówi, że NIT zapewni skuteczny transfer wiedzy do
gospodarki oraz efektywną współpracę z przedsiębiorcami. Skupione
w nim będą instytuty badawcze
o największym potencjale naukowym. Będzie stanowił zaplecze badawczo-rozwojowe dla „Planu na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.
Najważniejsze cele działania NIT to:
kompleksowa realizacja usług badawczych na rzecz polskich przedsiębiorstw;
komercjalizacja
wiedzy (start-upy,
licencjonowanie,
sprzedaż knowhow, certyfikacja
produktów
i usług, itp.); pro-

wadzenie badań w obszarach tzw.
wyzwań społecznych istotnych
z punktu widzenia polityk publicznych
(energetyka, nowoczesne materiały,
transport, ochrona środowiska);
realizacja koncepcji ścieżek kariery
naukowej związanej z komercjalizacją
wiedzy (doktoraty wdrożeniowe);
realizacja badań naukowych w ramach współpracy międzynarodowej
(transfer wiedzy z zagranicy do kraju); tworzenie wysokospecjalistycznych kadr na potrzeby polskich
przedsiębiorców.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/gowin-pracujemy-nadkonc epc ja -ref orm y - ins tytu t ow badawczych
Źródło: PAP

Polityka klimatyczna jednym
z priorytetów resortu
środowiska w 2017 r.
Przygotowania do szczytu klimatycznego w 2018 r. oraz próba przełożenia
globalnej polityki klimatycznej na rozwiązania unijne - będą priorytetami
ministerstwa środowiska w 2017 roku,
poinformował PAP rzecznik resortu
Paweł Mucha.
Mucha przypomniał, że podczas listopadowego szczytu klimatycznego ONZ
w Marrakeszu zapadła decyzja, że Polska będzie organizatorem 24. szczytu
w 2018 r.
"Będzie to bardzo ważna konferencja,
ponieważ na niej zapadać będą decyzje
co do szczegółowego wdrożenia porozumienia paryskiego, które zacznie
obowiązywać od 2020 r." - podkreślił
rzecznik.
Głównym celem wynegocjowanego
pod koniec 2015 r. porozumienia paryskiego jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie
znacznie mniejszym niż 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na
rzecz ograniczenia wzrostu temperatur
do 1,5 stopnia.
Przedstawiciel resortu wskazał, że
porozumienie klimatyczne ONZ mówi
nie tylko o redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale również o roli pochła-
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niania dwutlenku
węgla m.in. przez
lasy oraz specyfice poszczególnych
państw. Umowa wprowadza bowiem koncepcję neutralności klimatycznej, polegającą na dążeniu do
zbilansowania emisji gazów cieplarnianych z ich pochłanianiem, również przez lasy, w miejsce proponowanej dotychczas przez niektóre
strony całkowitej dekarbonizacji
gospodarek.
Ministerstwo przekonuje, że polska
polityka klimatyczna powinna być
kształtowana z jednej strony
w oparciu o redukcję emisji na bazie
nowych technologii oraz o lasy wychwytujące CO2, a także odnawialne źródła energii, w tym przede
wszystkim geotermię. Resort i leśnicy tłumaczą, że przy odpowiedniej
gospodarce leśnej, czyli sadzenie
konkretnych gatunków drzew bądź
dosadzanie nowych drzew
w istniejących lasach, wychwycić
można większą ilość CO2. Węgiel
wychwytywany jest przez rośliny
w naturalnym procesie fotosyntezy.
Im dłużej rośnie las, tym więcej węgla jest w nim magazynowane. Po-

Źródło: Tapeciarnia.pl

nadto - by zapobiec "ucieczce" emisji,
czyli zmagazynowanego węgla - powinno się unikać tzw. całkowitych
zrębów. Zgodnie z wcześniejszymi
deklaracjami, program leśnych gospodarstw węglowych miałby ruszyć od
2017 r., a ewentualny handel pochłoniętymi emisjami - w 2020 r.
Według zapowiedzi ministra Jana
Szyszko w nowym roku mamy też
poznać miejsce, w którym odbędzie
się szczyt klimatyczny w Polsce.
Prawdopodobnie wiosną przyjadą do
naszego kraju przedstawiciele sekretariatu Konwencji klimatycznej ONZ
i przy wsparciu resortu środowiska
zdecydują o wyborze tej lokalizacji.
Do tej pory nasz kraj dwukrotnie
organizował szczyt: w Poznaniu 2008
r. i w Warszawie w 2013 r.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/polityka-klimatyczna-jednym-zpriorytetow-resortu-srodowiska-w2017-r
Źródło: PAP
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Budżet w 2017 r.: 8,4 mld zł na naukę, ok. 16 mld zł na
uczelnie
W budżecie wszystkich ministerstw
na 2017 r. przewidziano łącznie 8,4
mld zł na naukę i blisko 16 mld zł na
szkolnictwo wyższe - podsumowała
wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Teresa Czerwińska. Zaznaczyła,
że są to kwoty wyższe niż w roku
2016.
Wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego Teresa Czerwińska w rozmowie z PAP podsumowała, że jeśli
chodzi o nakłady na naukę w budżetach wszystkich ministerstw, to wyniosą one w 2017 r. w sumie 8,4 mld
zł. "W stosunku do roku bieżącego
będzie to wzrost o 2 proc., czyli
o 162 mln zł" - powiedziała wiceminister.
Pieniądze na naukę przewidziane są
nie tylko w budżecie resortu nauki tam zarezerwowanych jest 7,41 mld zł
ale również np. w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej (700 mln
zł), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (80 mln zł), Ministerstwa Środowiska (30 mln zł) i Ministerstwa Rozwoju (30 mln zł).

Jak skomentowała wiceminister,
łączne wydatki na naukę wyniosą
w przyszłym roku 0,43 proc. PKB,
co oznacza nieznaczny spadek o setną część punktu procentowego - w stosunku do roku 2016
(w mijającym roku wskaźnik ten
wyniósł 0,44 proc. PKB).
W budżecie samego Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ponad 6 mld zł stanowią środki
krajowe. Środki europejskie mają
wynieść prawie 1,35 mld zł.
Czerwińska wyjaśniła, dlaczego
środki unijne na naukę w przyszłym
roku nie są tak wysokie, jak można
by się było spodziewać. "Mamy
dopiero początek perspektywy
wydatkowania, a początki zawsze
są trudne. Podobnie było w perspektywie 2007-2013. Ale to nie
znaczy, że te środki tracimy - tylko
przesuwamy je w czasie. Jeśli chodzi o wysokość środków z UE, to
spodziewamy się, że ich kumulacja
nastąpi w 2018 r." - skomentowała.
Wyjaśniła, że środki europejskie

wydatkowane będą m.in. w ramach
konkursów Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. Budżet tej rządowej agencji wyniesie 3 mld zł.
Z kolei budżet drugiej z agencji podległych MNiSW - Narodowego Centrum Nauki - wynieść ma 1,2 mld zł,
a więc o 17 proc. więcej, niż w kończącym się roku. "To największy
w historii budżet dla tej agencji.
Pokazujemy, jakie priorytety ma
ministerstwo" - skomentowała Teresa Czerwińska.
Jak wymieniła wiceminister, w budżecie MNiSW 2,4 mld zł przeznaczone będzie na utrzymanie tzw.
potencjału badawczego, a na tzw.
dotacje celowe (to m.in. restrukturyzacja, badania młodych naukowców, publikacje monografii, Wirtualna Biblioteka Nauki) przewidziano
prawie 300 mln zł.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/budzet-w-2017-r-84-mld-zl-nanauke-ok16-mld-zl-na-uczelnie
Źródło: PAP

W 2017 r. - zmiany na uczelniach i korzyści dla
innowatorów
Od stycznia osoby, które wnoszą do
spółki własność intelektualną, nie będą
musiały płacić od niej podatku dochodowego. Firmy natomiast będą mogły
odliczać od podatku większe niż dotąd koszty na badania i rozwój - to
tylko niektóre ze zmian, jakie czekają
innowatorów i uczelnie w 2017 r.
Na przełomie Roku 2016 i 2017
wchodzi w życie tzw. mała ustawa
o innowacyjności. Część jej przepisów
zacznie obowiązywać już 31 grudnia
2016 (30 dni po opublikowaniu ustawy), a część - 1 stycznia 2017 r.
Od 31 grudnia 2016 r. zmieniają się
przepisy dotyczące innowatorów
pracujących na uczelniach publicznych
lub w instytutach PAN. Naukowiec,
jeśli będzie zainteresowany komercjalizacją wyników własnych badań tam
prowadzonych - będzie musiał powiadomić o tym swoją jednostkę w ciągu
14 dni od zgłoszenia informacji o wynikach badań. W przeciwnym przypadku uczelnia czy instytut PAN automatycznie przejmie prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Z kolei 1 stycznia 2017 r. zostanie
zniesiony podatek dochodowy od
własności intelektualnej wnoszonej do
spółki. Pojawi się też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Ponadto od Nowego Roku wzrosną kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców
oraz małych i średnich firm odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły z kolei odliczyć nawet 50 proc. wydatków
osobowych i 30 proc. pozostałych
kosztów związanych z działalnością
badawczo-rozwojową.
Od 1 stycznia 2017 r. nowo powstające przedsiębiorstwa (tzw.
start-upy) prowadzące działalność
badawczo-rozwojową mogą się
ubiegać o zwrot gotówkowy
w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego
odliczenia.
Dodatkowo nowe przepisy wydłużają z trzech do sześciu lat okres,
w jakim przedsiębiorca będzie
mógł odliczyć koszty poniesione na
działalność badawczo-rozwojową.
Poza tym od Nowego Roku jednostki naukowe będą musiały przeznaczać na finansowanie działań
związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac roz-

wojowych 2 proc. dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Od początku 2017 r. zacząć ma też
obowiązywać nowelizacja prawa
o szkolnictwie wyższym. Zgodnie
z jej zapisami uczelnie publiczne, które na studia pierwszego stopnia lub
jednolite studia magisterskie przyjmą
najlepszych maturzystów, otrzymają
dodatkowe finansowanie. Według
szacunków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, na jednego
studenta, który ma najlepsze wyniki
na maturze, uczelnia może otrzymać
około 7 tys. zł. Łącznie uczelnie mogą
w ten sposób otrzymać w ciągu roku
około 79 mln zł.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/w-2017-r-zmiany-na-uczelniachi-korzysci-dla-innowatorow
Źródło: PAP

Do innowacji prowadzi współpraca i konkurencja, nie
samotni geniusze
Innowacje są wynikiem pracy wielu
ludzi, nie zaś działań pojedynczych geniuszy. Najlepszym tego dowodem są
dzieje wynalazków, które doprowadziły
do „rewolucji cyfrowej” – opowiada
PAP Tomasz Brzozowski, redaktor
książki „Innowatorzy” Waltera Isaacsona.
„Innowacją wynalazek staje się dopiero
wówczas, gdy zostaje wdrożony, zyskuje popularność i jest używany masowo,
przez co staje się kolejnym cywilizacyjnym kamieniem milowym” – mówi PAP
Tomasz Brzozowski, redaktor polskiego wydania książki „Innowatorzy” Waltera Isaacsona, autora bestsellerowej
biografii Steve’a Jobsa z 2011 r.
Brzozowski tłumaczy, że w tym sensie
innowatorem nie był np. wynalazca
Nikola Tesla, gdyż wiele z jego wynalazków zostało zapomnianych. „Zabrakło
obok niego kogoś, kto zdołałby spopularyzować i – nie bójmy się tego słowa
– skomercjalizować jego idee. Do tego
typu działań też trzeba mieć dar i wizję
– zresztą w wielu sytuacjach znalezienie
niszy rynkowej dla genialnego wynalazku bywa trudniejsze niż samo jego wynalezienie” – dodaje rozmówca PAP.

Jak opowiada Brzozowski, w swojej
najnowszej książce Walter Isaacson
skupia się nie na pojedynczych geniuszach i wizjonerach, lecz na tym,
jak współpraca i konkurencja między
nimi prowadzi do innowacji, które
odciskają trwałe piętno na rozwoju
cywilizacyjnym człowieka.
Rzadko zdarzają się sytuacje, w których innowacja zmienia świat dzięki
działaniom pojedynczych geniuszów
– dodaje Brzozowski.
„Isaacson wyznaje tezę, że ludzie ci
noszą w sobie fragmenty genialnych
idei i dopiero ich połączenie ma
szansę stać się innowacją. Cechą
charakterystyczną innowatorskich
kolektywów były spore różnice
charakterów i talentów, znakomicie
się zresztą uzupełniających” – opowiada.
Oprócz znanych innowatorskich
kolektywów – jak chociażby duetu
Steve Jobs-Steve Woznak, który
stworzył firmę Apple – Isaacson
opowiada także o grupach równie
zasłużonych dla rozwoju technologii
cyfrowych, lecz często zapomnianych.

„Bardzo ciekawa jest historia sześciu
programistek jednego z pierwszych
komputerów – ENIAC-a” – opowiada Tomasz Brzozowski, dodając, że
we wczesnej fazie rozwoju komputerów podział na mężczyzn-inżynierów
i kobiety-programistki wynikał ze
stereotypów społecznych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/do-innowacji-prowadziw s p o lp r a c a - i - k on k u r e n c ja - n ie samotni-geniusze-2328
Źródło: PAP

Prezydent podpisał ustawę o innowacyjności
Większe ulgi dla firm na działalność
badawczo-rozwojową i większe zyski
z komercjalizacji wynalazków dla naukowców, to oczekiwane skutki ustawy
o innowacyjności, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.
Rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej,
przygotowany przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(MNiSW), wprowadza system instrumentów premiujących i zachęcających
do podejmowania działalności innowacyjnej.
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podkreślił, że
ustawa stanowi wsparcie dla przedsiębiorców, ale także dla "młodych naukowców, którzy pracują nad nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami
technicznymi. „To także wsparcie dla
jednostek badawczych, w których te
badania są prowadzone" - dodał.
Przypomniał, że ustawa zawiera system
zachęt do tego, aby badania były prowadzone, komercjalizowane, wdrażane.
"Aby mogły zacząć funkcjonować dla
polskiej gospodarki, aby mogły zacząć
funkcjonować - mam nadzieję - także
w przestrzeni światowej poprzez eks-
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pansję polskich przedsiębiorców na
rynki zagraniczne" - mówił prezydent.
Z kolei wicepremier, minister nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zauważył, że polska gospodarka
jest mało innowacyjna. "Te innowacje, które znalazły zastosowanie
w gospodarce przez ostatnie dwadzieścia kilka lat, były oparte
w ogromnej mierze na gotowych
patentach kupowanych z zagranicy.
Chcemy to zmienić. Chcemy, aby
polska gospodarka była naprawdę
innowacyjna. Na dłuższą metę innowacyjność gospodarki można osiągnąć tylko w jeden sposób: budując
pomost między przedsiębiorstwami
a światem polskiej nauki" – powiedział szef resortu nauki.
Gowin podkreślił, że ustawa o innowacyjności buduje "pomost ponad
doliną śmierci", która rozciąga się
między światem nauki a gospodarki.
"Po raz pierwszy polscy przedsiębiorcy mają realne ulgi; wysokie, realne
zachęty do tego, aby współpracować
ze światem nauki. Naukowcy z kolei
mają warunki, by czerpać korzyści
z komercjalizacji swoich badań, ale
także by z tych badań uczynić pewien

element swojej kariery zawodowej" powiedział minister nauki.
"Mamy nadzieję i wielką ambicję, aby
ten projekt i następne, nad którymi
będzie pracowało ministerstwo nauki
były drobnym wkładem w wielki program (...) budowy dumnej i silnej
Polski, który to program pan prezydent sformułował, któremu programowi Polacy zawierzyli, a pan prezydent jest uosobieniem tych nadziei
Polaków na dumną, silną, zamożną
Polskę" - dodał, zwracając się do
prezydenta, Gowin.
W uroczystości brały też udział zespoły badawcze, których projekty są
współfinansowane przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/prezydent-podpisal-ustawe-oinnowacyjnosci
Źródło: PAP
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Gowin: ustawa o innowacyjności to pomost łączący
naukowców z przedsiębiorcami
Dzisiaj budujemy pomost nad doliną
śmierci, która rozciąga się między
badaniami a wdrożeniami gospodarczymi - mówi PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin o podpisanej przez
prezydenta ustawie o innowacyjności.
Dzięki niej firmy mogą liczyć na ulgi
na działalność badawczo-rozwojową,
a naukowcy na większe zyski z komercjalizacji wynalazków. (…)
Zdaniem prof. Macieja Chorowskiego,
dyrektora Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, ustawa jest zachętą
dla firm do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. "Ustawa również
ujawni te prace, które już były prowadzone, ale z różnych względów, również fiskalnych, nie były księgowane
jako prace badawczo-rozwojowe,
tylko były wpisywane w bieżącą działalność przedsiębiorstw" - dodaje.
Marcin Bruś z firmy Nestmedic, producenta teleKTG o nazwie Pregnabit,
uważa, że podpisanie ustawy jest krokiem we właściwym kierunku, ale
czeka na kolejne decyzje, które uła-

twią prace nad innowacyjnymi
produktami. "Podatkowe korzyści
wynikające z tych zmian będą bardzo ciepło przyjęte przez wszystkich przedsiębiorców, którzy spójrzmy prawdzie w oczy - działają w warunkach wysokiego ryzyka,
wprowadzając produkty, których
nie ma rynku" - ocenia.
Z kolei prezes firmy Braster Marcin Halicki, zwraca uwagę, że koszty badań przy ekspansji globalnej są
bardzo wysokie. Firma wprowadzała na polski rynek urządzenie do
samobadania piersi i ma zamiar
w przyszłości szukać zagranicznych
klientów. "Ustawa o innowacyjności niesie wiele zachęt fiskalnych
z naszego punktu widzenia, bo my
będziemy dalej prowadzili badania
nad nowymi produktami i nad
ulepszeniem tego produktu" - dodaje.
"To jest dopiero pierwszy krok,

będziemy wprowadzać nową, wdrożeniową ścieżkę kariery akademickiej, będziemy przebudowywać instytuty badawcze. Chcemy także
wprowadzić cały szereg dodatkowych rozwiązań, które jeszcze bardziej poprawią warunki dla prowadzenia innowacyjnej działalności
gospodarczej" - zapewnia Gowin.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gowin-ustawa-oinnowacyjnosci-to-pomost-laczacynaukowcow-z-przedsiebiorcami
Źródło: PAP

Raport
o komercjalizacji
badań naukowych
Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Fundacją na
rzecz Nauki Polskiej opracowały raport na temat współpracy nauki
z biznesem w Polsce. W badaniu
wzięło udział blisko 500 laureatów
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz
26 inwestorów finansowych.
Podstawowe pytania badawcze koncentrowały się wokół następujących
zagadnień:

Jakie są wstępne warunki pozwalające myśleć o komercjalizacji produktu, technologii lub
usługi?

Na czym polega sukces
w procesie komercjalizacji?
Czy definicje sukcesu z perspektywy naukowców i inwestorów są zbieżne?

Czynniki ryzyka w procesie
komercjalizacji – na czym
polegają i jak można je ograniczać?
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Rola uczelni oraz instytucji
naukowych w komercjalizacji.

Jakie bariery utrudniają
efektywną komercjalizację
(czynniki prawne, mentalne, strukturalne)? Jakie
zmiany prawne lub interwencje publiczne mogłyby
wspierać proces komercjalizacji?
Podsumowanie wyników badania
(strona NCBR)
Pobierz raport

Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/raport-o-komercjalizacji-badannaukowych
Źródło: FNP

Gowin: przeznaczymy 450 mln euro na komercjalizację badań
polskich naukowców
NCBR i PFR Ventures podpisały umowę o uruchomieniu Funduszu Inwestycyjnego w ramach programu BRIdge
VC. Zawarcie umowy to pierwszy etap
tworzenia nowatorskiego instrumentu
finansowego, którego docelowy budżet
wyniesie co najmniej 1,5 mld zł.
Jak mówi Gowin, podpisanie umowy
jest odpowiedzią na to, że od dawna
panuje powszechna opinia, iż "między
biznesem i nauką rozciąga się dolina
śmierci". "Powstają nowoczesne projekty naukowe, które nie są następnie
komercjalizowane. Chcemy umożliwić
komercjalizację wyników badań polskich naukowców. Dzisiaj przeznaczamy na to 450 mln euro. To będą
w połowie środki NCBR, a w połowie
środki wykładane przez prywatnych
inwestorów. NCBR i Polski Fundusz
Rozwoju wyłonią dziesięć zespołów,
a każdy z nich będzie dysponował kwotą od 20 mln euro do 45 mln euro,
a nawet 50 mln euro. Te pieniądze
będą inwestowane w małe i średnie
firmy działające w obszarze nowocze-

snych technologii" - powiedział wicepremier.
Jak dodał, środki będą formą nieoprocentowanej pożyczki, umożliwiającej
podjęcie ryzyka. "Dlatego, że w obszarze nowoczesnych technologii wszystko jest objęte dużym ryzykiem. Badania mogą się zakończyć sukcesem na
etapie koncepcyjnym, ale mogą potem
nie doprowadzić do skutecznego
wdrożenia gospodarczego. W USA
szacuje się, że jeżeli 5 proc. innowacji
przekłada się potem na wdrożenia
gospodarcze, to jest to już duży sukces. Do tej pory Polska w zasadzie
w żaden systemowy sposób nie wspierało firm działających w obszarze nowoczesnych technologii. Wydaje się,
że ten projekt jest bardzo ważnym
wsparciem dla planu premiera Morawieckiego" - zaznaczył.
Powiedział też, że o tym, do jakich
sektorów i spółek będą trafiały środki,
zadecydują profesjonalni menedżerowie. "Zresztą PFR Ventures będzie
kimś w rodzaju menedżera projektu.

PFR wyłoni tych dziesięć zespołów
eksperckich. To nie będą naukowcy, to
będą ludzie świetnie znający się na
gospodarce. Myślę, że to będą także
eksperci zagraniczni. Oni będą inwestować przede wszystkim w te obszary, które premier Morawiecki wskazuje w ramach swojego planu jako najbardziej innowacyjne" - zaznaczył.
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski
powiedział, że zawarta umowa ma na
celu "skierowanie istotnego strumienia
środków do przedsiębiorstw i to takich przedsiębiorstw, które mają zdolność komercjalizacji wyników prac
naukowych".
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/gowin-przeznaczymy-450-mlne u r o - n a - k om e r c j a l iz a c je - b a d a n polskich-naukowcow
Źródło: PAP

Dardziński: współpraca uczelni z gospodarką kluczowa dla
rozwoju Polski
Współpraca między uczelniami a gospodarką jest kluczowa dla rozwoju
Polski – ocenił w rozmowie z PAP
wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.
"W trakcie Kongresu 590 Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego uszczegółowiło swoją strategię, którą opracował pan wicepremier (i minister nauki –
przyp. PAP) Jarosław Gowin. Jednym
z elementów tej strategii jest współpraca z gospodarką" – zaznaczył w rozmowie z PAP Dardziński.
"Chcemy jeszcze raz wyraźnie to powiedzieć, że współpraca między uczelnią a gospodarką jest czymś, co jest
kluczowe dla rozwoju polskiego społeczeństwa i w ogóle Polski. Bardzo
mocno stawiamy na rozszerzenie misji
polskich uczelni i jednostek badawczych. Do misji badawczej i dydaktycznej chcielibyśmy dołożyć misje wdrożeniową, komercjalizacyjną, czyli wesprzeć wszystkich tych naukowców,
studentów, badaczy, którzy zajmują się
współpracą z gospodarką" – podkreślił
wiceminister nauki.
Dardziński zapowiedział, że w trakcie
kongresu przedstawione zostaną
"konkretne projekty, które zostały
w ramach tej strategii przygotowane".
Wśród nich m.in. rozwiązania umożliwiające uzyskanie doktoratu za pracę
wdrożeniową. Zgodnie z nimi dokto-
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rant zatrudniony w przedsiębiorstwie
pracowałby nad swoim doktoratem
w jednostce naukowej otrzymując
stypendium w wysokości prawie 2,5
tys. zł.
Będzie też dyskusja o planowanych
przez resort zmianach dotyczących
finansowania uczelni. Nowy algorytm
ma premiować m.in. utrzymanie na
uczelni odpowiedniej relacji między
liczbą studentów a liczbą kadry dydaktycznej - na jednego wykładowcę
w uczelniach ogólnoakademickich
powinno przypadać nie więcej niż 1113 studentów
i
doktorantów.
Wiceminister
zaznaczył, że
jego
resort
"pełni funkcję
ministerstwa
wiodącego
w przygotowaniu pierwszej i drugiej
ustawy innowacyjnej".
"Pierwsza
(tzw.
mała
ustawa o innowacyjności –

przyp. PAP) weszła w życie 1 stycznia
2017 r., a dotyczy m.in. ulg podatkowych, wydłużenia okresu odpisu podatków, a także wydłużenia listy kosztów kwalifikowanych" – mówił Dardziński.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/dardzinski-wspolpraca-uczelni-zgospodarka-kluczowa-dla-rozwojupolski
Źródło: PAP
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Dyrektor KPK UE: konieczne są zmiany w zasadach Horyzontu
2020
W programie Horyzont 2020 należy
wprowadzić zmiany, co pozwoli również Polsce lepiej korzystać z możliwości dofinansowania, jakie daje ten program - powiedział dyrektor Krajowego
Punktu Kontaktowego (KPK) Programów Badawczych UE, dr inż. Zygmunt
Krasiński.
Polacy otrzymali dotychczas tylko ok.
jednego procenta z całkowitego dofinansowania krajów członkowskich UE
w ramach programu Horyzontu 2020.
"Nasze uczestnictwo w Horyzoncie nas
nie zadowala" - podsumował dr Krasiński podczas konferencji "Horyzont
2020 szansą polskich innowacji w UE"
na temat dotychczasowego udziału
polskich instytucji w programie Horyzont 2020.
Horyzont 2020 to największy w historii
program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.
Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi
prawie 80 mld euro. Program ma prowadzić do stworzenia spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż
po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Pod względem pozyskiwania środków
z programu Horyzont 2020 Polska jest
liderem wśród trzynastu krajów tzw.
nowej Unii Europejskiej - zauważył szef
KPK. Zastrzegł jednak, że wskaźnik
naszego sukcesu w ich zdobywaniu
wynosi ok. 11,5 proc - i jest o kilka
procent niższy, niż średni wskaźnik
wszystkich uczestników tego programu
(krajów z całej UE).
"Gonimy Unię Europejską" - skomentował dr Krasiński. Zastrzegł on, że bez
wprowadzenia systemowych zmian na
poziomie krajowym, regionalnym
i instytucjonalnym - sytuacja Polski pod
względem pozyskiwania tych środków
nie zmieni się.
Za kluczowe szef KPK uznał wprowadzenie zmian systemowych - zwłaszcza
na szczeblu krajowym - dotyczących
m.in. kompatybilności ekosystemu
innowacyjności z systemem całej UE,
"jasnego i otwartego" angażowania się
spółek skarbu państwa w projekty
Horyzont 2020 czy większej mobilności polskich uczonych.
Dyrektor KPK przypomniał też, że 20
października w całej UE ruszyły konsultacje społeczne dotyczące programu

Horyzont 2020. W ich trakcie osoby
zainteresowane udziałem w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 i Euratom
mogą wyrazić swoją opinię, i przedstawić ją Komisji Europejskiej. Konsultacje zakończą się 15 stycznia
2017 r.
Krasiński spodziewa się, że z Polski
powinny spłynąć tysiące opinii dotyczących implementacji programu
Horyzont 2020. "To bardzo ważne,
żebyśmy nie traktowali siebie tylko
jako uczestników tych projektów, ale
również - na co zawsze zwracam
uwagę - tworzyli polityki badawcze
Unii Europejskiej, tworzyli polityki
krajowe" - podkreślił.
Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/dyrektor-kpk-ue-konieczne-sazmiany-w-zasadach-horyzontu-2020
Źródło: PAP

Polski wskaźnik sukcesu w grantach ERC to zaledwie 2,5 proc.
"Granty ERC - Europejskiej Rady ds.
Badań Naukowych - to najbardziej rozpoznawalny system grantowy w Europie. Zdobycie tego grantu jest potwierdzeniem doskonałości naukowej badacza. To granty indywidualne, przyznawane badaczom, którzy mają przełomowe pomysły na badania, które mogą
zmienić losy nauki w danym obszarze.
To granty dla wybitnych naukowców,
osób uznanych w swojej dziedzinie.
Dotychczasowe nasze osiągnięcia
w ERC nie odzwierciedlają poziomu
polskiej nauki" - mówi PAP dyrektor
Biura Doskonałości Naukowej PAN
Ewa Kuśmierczyk.
W latach 2007-2013 do Polski trafiło
jedynie 14 z ponad 4 tys. grantów przyznanych przez ERC. W ramach programu Horyzont 2020 od 2014 roku polskie jednostki naukowe na razie zdobyły ich dziewięć.
"Polacy składają całkiem sporo wniosków grantowych. Naszym problemem
jest to, że mamy wyjątkowo niski
wskaźnik sukcesu (stosunek wniosków
dofinansowanych do złożonych - PAP).
Przeciętny wskaźnik sukcesu w ERC to
11 proc., a w Polsce 2,5 proc. To znaCC BY-NC-SA 3.0 PL

czy, że albo mamy źle przygotowane
wnioski, albo składają je nieodpowiedni
badacze. Osoby, które mają największe
szanse na granty ERC, nie aplikują
o nie" - przypuszcza w rozmowie
z PAP Ewa Kuśmierczyk.
Kierowane przez nią Biuro Doskonałości Naukowej PAN ma wyszukiwać
tych naukowców, którzy mają szanse
na zdobycie grantu ERC i pomagać tym,
którzy sami chcą aplikować. Biuro działa od kwietnia 2016 r. i na razie zatrudnia pięć osób. "Naszym celem jest dotarcie do tych naukowców, którzy mają
szansę na wygraną, a następnie zaproszenie ich do współpracy z biurem.
Szukamy osób rekomendowanych
przez wybitnych naukowców, przeglądamy publikacje, analizujemy wystąpienia konferencyjne, statystyki cytowalności. Jesteśmy jednak otwarci i jeśli
ktoś chciałby złożyć swój wniosek, to
zawsze zapraszamy do kontaktu z nami" - zapewnia Kuśmierczyk.
Naukowcy, którzy dopiero przygotowują swój wniosek grantowy, właśnie
w Biurze Doskonałości Naukowej PAN
mogą dowiedzieć się, jak wypełnić jego
kolejne części, uzyskać pomoc w two-

rzeniu budżetu i przejściu procedury
administracyjnej. Instytucja pomaga
też naukowcom doszlifować same
pomysły. "Sami pracownicy Biura nie
mają odpowiednich naukowych kompetencji, ale staramy się łączyć naukowców obiecujących z doświadczonymi. Kierujemy ich na indywidualne
konsultacje, wysyłamy na warsztaty
zagraniczne" - wylicza Kuśmierczyk.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/polski-wskaznik-sukcesu-wgrantach-erc-to-zaledwie-25-proc
Źródło: PAP

Prezes PAN: kraje z największa liczbą grantów ERC uważane
są za przodujące w nauce
Kraje, z których naukowcy pozyskują
najwięcej grantów Europejskiej Rady
ds. Badań Naukowych (ERC), uważane
są za przodujące w nauce – ocenia
prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.
W Polsce do tej pory takie granty
zdobyło 23 naukowców, a we wszystkich krajach europejskich ponad 5 tys.
W latach 2007-2013 do Polski trafiło
jedynie 14 z ponad 4 tys. grantów
przyznanych przez ERC. W ramach
programu Horyzont 2020 od 2014
roku polskie jednostki naukowe na
razie zdobyły ich dziewięć.
Prezes Polskiej Akademii Nauk prof.
Jerzy Duszyński w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że granty ERC
nadają status nauce uprawianej w danym kraju. „Liczba pozyskana przez
naukowców z danego kraju grantów
ERC pokazuje usytuowanie w strukturze nauki europejskiej. Najprościej
można powiedzieć, że te kraje, które
mają dużo takich grantów, są uważane

za przodujące w nauce” - mówił profesor.
Zdaniem prezesa PAN do niedawna
pozycja Polski w pozyskiwaniu grantów
ERC była bardzo zła. „Zaczyna się to
powoli zmieniać. (…) Problem polega
na tym, że te granty są w zasadzie
pozyskiwane przez naukowców właściwie tylko w ramach dwóch instytucji:
Uniwersytetu Warszawskiego oraz
PAN. To niezrozumiałe, ponieważ
w Polsce są tak doskonałe placówki jak
Uniwersytet Jagielloński czy uniwersytety we Wrocławiu czy Poznaniu” mówił prof. Duszyński.
Najwięcej grantów ERC zdobywają
kraje tzw. starej Unii – Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. „W Europie
Środkowo-Wschodniej znaczące sukcesy w tej kwestii mają Węgry” - dodał
prezes PAN.
Zdaniem prof. Duszyńskiego w Polsce
niewielu naukowców otrzymuje granty
ERC, ponieważ nasz kraj dopiero

wchodzi do tego systemu. "Mamy
mniejsze doświadczenie, mniejsze
profesjonalne zaplecze, które może
udzielać wsparcia starającym się
o takie granty" - ocenił.
Podobnego zdania jest również prof.
Karol Życzkowski z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. „Niestety wielu polskich naukowców nie ma jeszcze wyników porównywalnych z uczonymi
z Cambridge, Oksfordu czy Berlina.
Co więcej, przez ostatnie lata nie byliśmy przyzwyczajeni, by konkurować
z najlepszymi w Europie. Nie mamy
doświadczenia w pisaniu dobrych
wniosków, przedstawianiu swoich
wyników czy wyjaśnianiu naszych planów” - mówił naukowiec.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/prezes-pan-kraje-z-najwiekszaliczba-grantow-erc-uwazane-sa-zaprzodujace-w-nauce
Źródło: PAP

NCN przeznaczy niemal pół mld zł na badania podstawowe
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło jedenastą edycję konkursów
OPUS, SONATA i PRELUDIUM,
a także drugą edycję konkursu POLONEZ. Nagrodzonych zostało 1090
projektów. Łączna kwota, którą otrzymają naukowcy, wynosi ponad 494 mln
zł.
OPUS, SONATA i PRELUDIUM to
sztandarowe konkursy Narodowego
Centrum Nauki, przeznaczone dla
szerokiego grona naukowców zajmujących się badaniami podstawowymi.
Ogłaszane dwa razy do roku nieodmiennie cieszą się największym zainteresowaniem wśród badaczy. Nie
inaczej było w przypadku jedenastej
edycji, do której nadesłano łącznie
ponad 3,7 tys. wniosków.
"Ponownie obserwujemy wzrost
współczynnika sukcesu, to jest proporcji wniosków złożonych do nagrodzonych. Tym razem w przypadku konkursów OPUS 11, SONATA 11 i PRELUDIUM 11 wyniósł on 28 proc., czyli
o cztery punkty procentowe więcej niż
w poprzedniej edycji" – komentuje
prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.
Jego zdaniem to jeden z efektów
zwiększenia budżetu Centrum na rok
2016 o 110 mln zł. Błocki zwraca uwagę, że w planach jest kolejne zwiększenie budżetu o prawie 150 mln zł
w roku 2017. "Mamy nadzieję, że ta
tendencja utrzyma się i z czasem osią-
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gniemy wskaźnik sukcesu na poziomie
pienia z wnioskiem. Uzyskane finansook. 30 proc. Taka proporcja umożliwia
wanie pozwala badaczom rozpoczynafinansowanie znacznej liczby projektów
jącym karierę naukową na prowadzeprzy zachowaniu wysokiego poziomu
nie innowacyjnych badań
nagradzanych prac i konkurencyjności
z wykorzystaniem nowoczesnej aparacałej procedury" - zaznaczył dyrektor
tury lub oryginalnego rozwiązania meNCN.
todologicznego. Tym razem w konkurW konkursie OPUS mogą startować
sie nadesłano 757 zgłoszeń, spośród
wszyscy naukowcy, niezależnie od
których wyłoniono 204 zwycięskie
stażu i stopnia naukowego. Uzyskane
projekty. Budżet konkursu wyniesie
środki mają również szerokie zastoso86,7 mln zł.
wanie: można je przeznaczyć na stwoCały artykuł:
rzenie zespołu badawczego oraz zakup
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
aparatury potrzebnej do realizacji baems/ncn-przeznaczy-niemal-pol-mld-zldań. Nic więc dziwnego, że OPUS jest
na-badania-podstawowe
najpopularniejszym konkursem w oferŹródło: PAP
cie NCN. W jedenastej edycji zgłoszono do niego aż
1830 projektów,
z czego 500
uzyskało finansowanie na łączną
kwotę 348 mln
zł.
SONATA
to
konkurs na projekty badawcze
realizowane
przez
osoby
posiadające stopień
naukowy
doktora, uzyskany do 7 lat przed
rokiem wystąŹródło: Tapeciarnia.pl
N E W S L E T T E R C E NE R G
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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

MŚ: Polska będzie organizatorem szczytu klimatycznego
w 2018 r.
Polska będzie organizatorem 24. szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku poinformował PAP rzecznik resortu
środowiska Paweł Mucha.
Decyzję w tej sprawie ogłosiła Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu - wyjaśnił Mucha.
Propozycję organizacji COP24 w Polsce, czyli 24. sesji Konferencji Stron
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(COP24) wraz z 14. sesją Spotkania
Stron Protokołu z Kioto (CMP 14),
w imieniu polskiego rządu, zgłosił minister Jan Szyszko podczas swojego wystąpienia na sesji plenarnej konferencji
odbywającego się szczytu w Marrakeszu (Maroko).
"Polityka klimatyczna jest dla Polski
bardzo ważna. Dobrym przykładem
naszego zaangażowania w tym obszarze
jest m.in. realizacja naszych zobowiązań
wynikających z Protokołu z Kioto.
Polska zredukowała swoją emisję CO2
o 32 proc. względem wymaganych 6
proc. przy jednoczesnym wzroście
gospodarczym. Dowodem naszego
zaangażowania w działania na rzecz
ochrony klimatu są także starania polCC BY-NC-SA 3.0 PL

skiego rządu o organizację kolejnego
szczytu klimatycznego. To, że powierzono nam ten zaszczyt, jest dla Polski
wielkim sukcesem" – podkreślił szef
resortu środowiska.
Cytowany przez resort komisarz UE
ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Canete zwrócił uwagę,
że szczyt klimatyczny w 2018 r. będzie
bardzo ważny dla globalnego porozumienia klimatycznego. "Dobrze, że
Polska będzie go organizowała, bo na
tym szczycie będą zapadały decyzje
dotyczące szczegółowego wdrożenia
porozumienia paryskiego, które zacznie
obowiązywać od 2020 r." - dodał.
Zdaniem resortu środowiska polska
polityka klimatyczna powinna być
kształtowana w oparciu o lasy wychwytujące CO2, a także odnawialne źródła
energii, w tym przede wszystkim geotermię. Ministerstwo i leśnicy tłumaczą,
że przy odpowiedniej gospodarce leśnej, czyli przez sadzenie konkretnych
gatunków drzew bądź dosadzanie nowych drzew w istniejących lasach, wychwycić można większą ilość CO2.
Węgiel wychwytywany jest przez rośliny w naturalnym procesie fotosyntezy.
Im dłużej rośnie las, tym więcej węgla

jest w nim składowane. Ponadto - by
zapobiec "ucieczce" emisji, czyli zmagazynowanego węgla - powinno się
unikać tzw. całkowitych zrębów.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, program leśnych gospodarstw
węglowych miałby ruszyć od przyszłego roku, a ewentualny handel
pochłoniętymi emisjami - w 2020 r.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ms-polska-bedzieorganizatorem-szczytu-klimatycznego
-w-2018-r
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-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.



Society and Enterprise Panel (SE) - multidyscyplinarny grant wspierający międzysektorową mobilność doświadczonych
naukowców oraz tworzenie możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Naukowiec
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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-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.
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, agri-food
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
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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

Konkursy 2017
15.02.2017
03.05.2017
6.09.2017
8.11.2017

SME-2

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
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
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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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, drugi etap 22.08.2017
LCE-07-2016-2017: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling, drugi etap
22.08.2017
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
4. Social, economic and human aspects of the energy system
LCE-31-2016-2017: Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union, 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
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 20302050 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
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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
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-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
CC BY-NC-SA 3.0 PL

Str. 19

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe

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://www.bbi-europe.eu/

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
Celem Funduszu jest promocja regionalnego współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej
poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz inicjatyw związanych z wymianą młodzieży i współpracą transgraniczną.
Termin składania wniosków na małe granty: 1.03.2017, 1.06.2017, 1.09.2017, 1.12.2017,
termin składania wniosków na granty standardowe: 1.03.2017, 1.06.2017, 1.09.2017, 1.12.2017.
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: 7.09.2017, 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
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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
N E W S L E T T E R C E NE R G
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FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
http://www.fnp.org.pl/

Rozwój



działania wdrażane przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

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 naukowo-przemysłowym,
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: 16.01.2017, 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 naukowo-przemysłowym,
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: 16.01.2017, 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).
Terminy składania wniosków: 16.01.2017, 20.04.-20.06.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
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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: 10.03.2017.
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: 10.03.2017.
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: 10.03.2017.
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
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 nauko-
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wych 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: III część wniosku: 21.03.2017 do godz. 16:00.
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

MINISTERSTWO NAUKI
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WYŻSZEGO

WYMIANA OSOBOWA POLSKA—BIAŁORUŚ NA LATA 2017-2018
Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i białoruskimi zespołami badawczymi. Jest on
wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.
W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki – Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 Nr 84, poz. 455). MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na
realizację projektów w ramach Programu Wykonawczego.
Środki przyznane na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży
i pobytów w Polsce i na Białorusi w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań. Wysokość
finansowania na dany rok zostają wpisane do Protokołu z posiedzenia Wspólnej Komisji. Polsko-Białoruska Komisja do spraw
Współpracy Naukowo-Technicznej zachowuje sobie prawo do przyznania liczby podróży i/lub dni pobytu mniejszej od wnioskowanej przez koordynatorów projektu.
Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową. W ramach Programu
Wykonawczego środki, przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze, przeznaczone są na finansowanie
wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca uzgodniona między zespołami badawczymi może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.
Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na
korzyść aplikujących.
Termin składania wniosków: 21.02.2017.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-bialoruski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2017-2018.html
MOBILNOŚĆ PLUS
Program Mobilność Plus ma pomóc młodym naukowcom do 35. roku życia w rozwoju kariery naukowej. Jego laureaci uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych
naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.
„Mobilność Plus” obejmuje naukowców z nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk
o życiu.
Laureaci mają szanse na stypendium w wysokości 10 tys. zł na miesiąc. W ramach programu finansowany jest również: pobyt
za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w
której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.
Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu
uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r. Wniosek składa kierownik jednostki
naukowej.
Termin składania wniosków: 15.03.2017.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW
Celem programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców jest wsparcie najlepszych młodych naukowców, wyróżniających się osiągnięciami naukowo-badawczymi, którzy przez okres finansowania kontynuują pracę naukową.
Adresaci programu: młodzi naukowcy (do 35. roku życia), zatrudnieni na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub
instytutach badawczych.
Kwota finansowania: zależna od minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska
profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej (w 2015 roku – 5 390 zł). Stypendium jest przyznawane na okres do
36 miesięcy.
Termin składania wniosków: 31.03.2017.
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/
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
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
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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/premia-na-horyzoncie-nabor-wnioskow.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
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.
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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- 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;
6.
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
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NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
SONATINA
O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie;
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.
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.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.06.2017, 15.12.2017.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.09.2017.
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.
TANGO
Konkurs na projekty zakładające wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
Termin składania wniosków: 15.03.2018.

CC BY-NC-SA 3.0 PL

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbir.gov.pl
ERA-NET BIOENERGY
W ramach konkursu finansowane są badania obejmujących 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.
Termin składania wniosków: 23.01.2017, godz. 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
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: 17.02.2017.
http://www.eurekanetwork.org/content/eurogia2020
SOLAR-ERA.NET
Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia związane z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, m.in. z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw fotowoltaicznych (PV).
Zakres konkursu:

Innovative and low-cost PV manufacturing issues

Advanced PV products and applications

PV system integration

CSP cost reduction and system integration
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
http://www.solar-era.net/joint-calls/
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w
wysokości 500 000 EUR.
Termin składania wniosków międzynarodowych: 20.02.2017, godz. 17:00 CET.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: październik – grudzień 2017 r.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/solar-eranet-cofund/aktualnosci/art,4752,solar-era-netcofund-joint-call-otwarcie-naboru-wnioskow.html
ERA CoBioTech—ERA CoBioTech BIOTECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE BIOECONOMY
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. Zakres konkursu:
The submitted proposals must be multidisciplinary and include at least one of the following scientific approaches:

Synthetic biology for the design and construction of new biological parts, devices, and systems, or re-design of existing, natural
biological systems for useful purposes by use of e.g. (but not limited to) orthogonal bio-systems, regulatory circuits, minimal
genome approaches and protocells.

Systems biology for optimisation of biological processes, including investigation of regulatory mechanisms in intra- and intercellular
processes for bio-production, modelling, development of new computational methods and other new methodologies.

Use of bioinformatic tools (e.g. data standardisation, modelling, open repositories) for the identification and utilisation of metabolic
pathways. Datasets can have different origins, e.g. appropriate datasets on genomics, phenomics, proteomics, metabolomics,
transcriptomics etc. Mapping and exploitation of cellular processes and metabolic capacities for bio-production and for strain/
variety improvement are also included.

Biotechnological approaches (possibly in combination with chemical ones)to transform bio-based building blocks into molecules
with high added value in a sustainable way.

The co-funded call covers industrial biotechnology. Applications must address one of the topics described below:

Sustainable production and conversion of different types of feedstocks and bioresources (including, but not limited to, waste and
residues e.g. from households, agriculture, forestry, industrial by-products, alternative raw materials) into value-added products including new compounds e.g. for materials, chemicals, food/feed ingredients, flavours and fragrances, pharmaceuticals, biofuels, textiles or pulp/paper products.

New products, value-added products and supply services (e.g. bio-based materials, platform chemicals, pharmaceuticals, biomedi-
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cal products, functional food/feed ingredients etc.) originating from novel metabolic pathways or pathway improvement. This
also includes bio-catalytic elements like enzymes, microorganisms and cell-free biosynthesis systems from natural or synthetic
origins.

Sustainable industrial processes: Upstream and downstream design, scale-up of biotechnological processes also including
systems approaches to bioprocesses and process development; fermentation processes; usage of microbial consortia; intensification and/or integration in existing industrial processes; and development of innovative, environmentally sound industrial processes.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet
w wysokości 700 000 EUR.
Termin składania wniosków: 2.03.2017, godz. 13:00 CET.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: trzeci kwartał 2017 r.
https://www.cobiotech.eu/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-cobiotech-/aktualnosci/art,4736,otwarcie-naboruwnioskow-w-1-konkursie-w-ramach-era-cobiotech-era-net-cofund-on-biotechnologies.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, 14.09.2017.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/
FACCE SURPLUS
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.
Zakres konkursu:
The present call for proposals aims to improve collaboration and cooperation across the European Research Area in the area of sustainable intensification of food and non-food biomass production and decentralised transformation systems, in particular small scale multiinput, multi-product biorefinery concepts.
It is expected that the projects will assess:

How small-scale, decentralised refinery concepts can promote sustainability, e.g. by avoiding trade-offs linked to transportation
and logistics issues and associated costs. It should be explored in which cases a smart and integrated process design can beat
the advantages of economy of scale applied in large-scale processes.

Whether there is an advantage in the separation of relatively simple pre-processing at small decentralized farms/factories and
more capital-intensive processing at large centralized factories.

The potential of small-scale biorefineries to provide economic return at the farm level and to boost local and regional use of the
biomass, as well as diversify the variety of crops produced.

Whether the applied system, along with the biorefinery production of fertilizers, nutrients and water, will result in the improvement of local ecosystems’ resilience, services and public goods and contribute to protecting and enhancing natural biodiversity.

How small-scale multi-input biorefineries can improve resilience of a system with regard to changes in raw material supply
development of prices and other external factors. Particularly at local level, can this enhance the benefits per unit of biomass,
and contribute to a regulation of the agricultural products market by “buffering” it through the utilisation/exploitation of agricultural production surplus, while at the same time contributing to adaption to climate change?

The potential of small-scale approaches to “revitalise” marginal or abandoned lands.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
www.submission-faccejpi.com
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet
w wysokości 500 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000
EUR.
Termin składania wniosków wstępnych: 7.03.2017, godz. 14:00 CET.
Termin składania wniosków pełnych: 17.07.2017.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: czwarty kwartał 2017 r.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/facce-surplus/aktualnosci/art,4822,otwarcie-naboruwnioskow-w-ii-konkursie-programu-era-net-facce-surplus-sustainable-and-resilient-agriculture-for-food-and-non-fo.html
LIDER
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców
w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów
badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość
dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln.
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Wnioskodawcą w konkursie być osoba, która:

w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała
zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą
wymagającą rehabilitacji leczniczej, to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia
przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat),

posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia) lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie
środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych
na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej),

jest autorem publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

dotychczas nie uczestniczyła w roli kierownika projektu w programie LIDER,

pozyska do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz
członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.
Termin naboru wniosków: 16.01.2017 – 17.03.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-w-programie-lider.html
CORNET
Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.
Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane
przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle.
Termin składania wniosków międzynarodowych: 29.03.2017, godz. 12:00, CET.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 29.03.2017.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 12.04.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,4765,23-konkursw-ramach-inicjatywy-cornet.html
ERA-NET Cofund MarTERA
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.
Zakres konkursu—Five Priority Areas (PAs):
 PA1: Environmentally friendly maritime technologies
 PA2: Development of novel materials and structures
 PA3: Sensors, automation, monitoring and observations
 PA4: Advanced manufacturing and production
 PA5: Safety and security
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie:
www.martera.eu
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w
wysokości 500 000 EUR
Termin składania wniosków upływa 31.03.2017, godz. 17:00 CET.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2017 r./ I kwartał 2018 r.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/martera/aktualnosci/art,4789,era-net-cofund-marteraotwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html
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działania wdrażane przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ MSP (SZYBKA
ŚCIEŻKA)
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”.
Planowany termin naboru wniosków: 1.03-30.06.2017.
Kolejny nabór planowany jest na wrzesień - grudzień 2017.
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.
Planowany termin naboru wniosków: 1.03-30.06.2017.
Kolejny nabór planowany jest na wrzesień - grudzień 2017.
PODDZIAŁANIE 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:

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

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
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: 20.01.2017.
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto/

PBSE – program sektorowy dla przemysłu elektroenergetycznego
Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023.
Cele szczegółowe programu to:

Zwiększenie liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym

Ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego

Zwiększenie udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie paliwowym sektora elektroenergetycznego

Zwiększenie efektywność energetycznej sektora oraz poziomu rozwoju obszaru inteligentnej energii

Zwiększenie gotowości sektora do intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej
Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu Sektorowego PBSE to:

energetyka konwencjonalna

energetyka odnawialna

sieci elektroenergetyczne

nowe produkty i usługi.
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:

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
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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(rozporządzenie 651/2014) albo
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: 20.01.2017.
Kolejny nabór planowany jest na III/IV kwartał 2017 roku.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122016pbse/




IUSER – program sektorowy dla taboru inteligentnych urządzeń i systemów do energetyki rozproszonej lub rozsianej
Głównym celem Programu Sektorowego IUSER jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów
inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej
(IUSER) w perspektywie roku 2023.
Cele szczegółowe programu to:

wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w sektorze producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej;

zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich wdrożeń w sektorze;

wsparcie procesów rozwoju i implementacji technologii dedykowanych branży energetyki rozsianej oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych klasy smart grid;

poprawa efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o produkty i procesy opracowywane w ramach programu.
Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu Sektorowego IUSER to:

magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych;

sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych

technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej

rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M

rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.
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:

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

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.
Termin składania wniosków: 28.02.2017.
Kolejny nabór planowany jest na IV kwartał 2017 r./ I kwartał 2018 roku.

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


INNNOCHEM - program sektora chemicznego
Program sektorowy INNOCHEM ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki
w perspektywie roku 2023.
Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć:

Pozyskiwania surowca

Wytwarzania produktów podstawowych

Wytwarzania produktów specjalistycznych

Nowych technologii

Obszarów horyzontalnych (optymalizacja prowadzonych procesów, niskoemisyjne technologie wytwórcze).
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace
rozwojowe.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r.
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uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(rozporządzenie 651/2014) albo

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.
Planowany termin naboru wniosków: 1.03.2017-28.04.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122017innochem/
PODDZIAŁANIE 4.1.1. STRATEGICZNE PROGRAMY BADAWCZE DLA GOSPODARKI
Program INGA Wspólne Przedsięwzięcie NCBR-PGNiG S.A.-GAZ SYSTEM S.A.
W ramach wspólnego przedsięwzięcia planowane jest podjęcie działań na rzecz badań w obszarze całego łańcucha wartości
sektora gazownictwa, a następnie opracowania oraz wdrożenia innowacyjnych technologii. W efekcie nastąpi poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa, jako uczestnika globalnego rynku w perspektywie do roku
2028.
Planowany termin naboru wniosków: 5.05.-5.07.2017.
PODDZIAŁANIE 4.1.2. REGIONALNE AGENDY NAUKOWO—BADAWCZE
Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) umożliwią zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Agendy pozwolą na wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów.
Planowany termin naboru wniosków: 12.06.-12.07.2017.
PODDZIAŁANIE 4.1.4. PROJEKTY APLIKACYJNE
W ramach Poddziałania 4.1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia
651/2014 (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
Przedstawione prace i ich wyniki muszą mieć charakter innowacji przełomowej o poziomie światowym.
W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład
mogą wchodzić:

co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”,
określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego
wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub
transfer wiedzy oraz

co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących
w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.
Planowany termin naboru wniosków: 18.09.-18.10.2017.

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/terminy-naborow
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
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
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: (30.11.2016)
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/30210/harmonogram_POIR_I_wersja_2017.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.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/29854/harmongram_2017_20161130.pdf
http://www.pois.gov.pl/
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.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31503/2017_Harmonogram_naboru_wnioskow_publikacja_2_publikacja.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.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/30208/POPC_Harmonogram_naboru_na2017_30112016.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.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/29618/Harmonogram_naborow_POPW_na_2017.pdf
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)
Wsparcie rolnictwa.
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
Budżet programu 8,6 mld euro.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
REGIONALNE PROGRAMY 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
2017.01.12
Kraków
Projekty TWINNING – szansą
na rozwój polskich jednostek
badawczo-naukowych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym zaprasza na szkolenie dotyczące grantów Programu HORYZONT 2020, które przeznaczone są
dla krajów o niższym potencjale naukowym.
Szkolenie poświęcone będzie projektom typu TWINNING.
TWINNING opiera się na wzmocnieniu
określonego obszaru badań
w ramach danej instytucji, poprzez
współpracę z przynajmniej dwiema
wiodącymi instytucjami w danej dziedzinie badań.
Podczas szkolenia obecny będzie
ekspert KE oceniający wnioski
TWINNING oraz kierownik projektu
TWINNING.
http://www.transfer.edu.pl/pl/szkoleni
e,projekty-twinning-szansa-narozwoj-polskich-jednostekbadawczo-naukowych-,202.html

2017.01.16 - 2017.01.17
Poznań
Wycena innowacji - metody,
narzędzia, przykłady
Szkolenie dotyczące wyceny innowacji. Uczestnicy pracują na arkuszu
kalkulacyjnym, ze specjalnie przygotowanymi symulacjami. Wykonują
ćwiczenia i analizują przykłady. W ten
sposób merytoryczne założenia programu przedstawione są od razu
poprzez konkretne ich zastosowanie.
http://www.bomis.pl/terminy_szkolen
.php?szkolenie=659

ryzacji i benchmarkingu, innowacyjnych systemów finansowania, gromadzenia aktywów publicznych, gromadzenia aktywów prywatnych.
http://ec.europa.eu/energy/en/events/
energy-efficient-finance-market-place

2017.01.24
Katowice
Komunikacja w nowoczesnej
energetyce
Cykl seminariów poświęcony zagadnieniom realizacji transmisji danych
w nowoczesnych systemach energetyki dedykowany dla inżynierów pracujących z infrastrukturą komunikacyjną w energetyce, odpowiedzialnych za jej integrację, inżynierów
systemów zabezpieczeń, telemechaniki, projektantów oraz kierowników
odpowiedzialnych za nadzór i zarządzanie infrastrukturą.
Sprawnie realizowany proces komunikacji oraz gwarancja dostarczenia
danych odgrywa coraz większe znaczenie w dzisiejszej energetyce.
Stworzenie efektywnej infrastruktury
dla magistrali stacyjnej, a także zapewnienie łączności dla kanału inżynierskiego są to najczęstsze problemy
inżynierów odpowiedzialnych za projekty nowych i modernizowanych
obiektów energetycznych. Coraz
szerszym zastosowaniem cieszy się
również standard IEC 61850, co wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami
w obszarze transmisji danych. Te
najbardziej istotne to priorytetyzacja
ruchu GOOSE, wybór mechanizmu
redundancji, wizualizacja stanu sieci

Ethernet i automatyki stacyjnej
z wykorzystaniem protokołu MMS.
https://www.elmark.com.pl/komunika
cja-w-nowoczesnej-energetyce-cyklseminariow

2017.01.24
Warszawa
Konferencja InfraSEC
Spotkanie skierowane do ekspertów
z obszaru automatyki,
(cyber)bezpieczeństwa
i infrastruktury krytycznej z branży
utilities – energii, gazu i paliw –
oraz dużych firm przemysłowych.
Formuła konferencji będzie konkretna, techniczno-biznesowa –
z naciskiem na słowo ‘praktyczna’.
Konferencji będzie towarzyszyć dodatkowy dzień warsztatów (które
odbędą się 23 stycznia 2017 r.) poświęconych cyberbezpieczeństwu
w obszarze infrastruktury krytycznej.
Cyberzagrożenia dotyczą dzisiaj nie
tylko bezpieczeństwa informacyjnego,
ale również funkcjonowania infrastruktury podmiotów kluczowych dla
polskiej gospodarki z branży energetyki, paliw i gazu oraz firm przemysłowych. Ataki cybernetyczne
na elementy tej infrastruktury będą
coraz groźniejsze i musimy się przygotowywać do ich efektywnej obrony. Wymaga to dostępu do unikalnej
wiedzy oraz współpracy tych wszystkich podmiotów.
https://infrasecforum.pl/

2017.01.18 - 2017.01.19
Bruksela, Belgia
Energy Efficiency Finance Market Place
Spotkanie zgromadzi uczestników
działających w sektorze finansowym
efektywności energetycznej, ESCO,
deweloperów i władze publiczne. To
dwudniowe spotkanie będzie połączeniem dyskusji plenarnych i 24 sesji
z naciskiem na praktyczne doświadczenia i projekty w obszarach standaŹródło: Tapeciarnia.pl
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2017.01.25
Warszawa
Pomoc publiczna w sektorze
energetycznym - odnawialne
źródła energii - wysokosprawna
kogeneracja - efektywność energetyczna
Podczas seminarium omówione
i przedstawione zostaną przepisy
dotyczące pomocy publicznej w ujęciu europejskim oraz krajowym,
z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy zarówno o charakterze
inwestycyjnym, jak i operacyjnym,
w tym przesłanek warunkujących jej
zgodność z zasadami rynku wspólnego.
Istotna część seminarium poświęcona
zostanie zmianom wynikającym
z przyjętej w dniu 22 czerwca 2016 r.
ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.
925), która wprowadziła szereg modyfikacji zarówno w obszarze zasad
ustalania, jak i zmiennych składających
się na łączną dopuszczalną pomoc
publiczną dla danej instalacji odnawialnego źródła energii.
W trakcie seminarium szczegółowej
analizie poddane zostanie nowe
brzmienie art. 39 ustawy o OZE,
w kontekście prawidłowego wypełnienia obowiązków nałożonych przez
ten przepis na wytwórców energii
elektrycznej zamierzających przystąpić do systemu aukcyjnego oraz zakres korelacji przedmiotowej normy
ze zmodyfikowaną treścią art. 79 ust.
3 pkt 9 ppkt 3-4 i art. 79 ust. 8 ustawy o OZE. Zasady składania oświadczeń, a także metodyka ustalania
maksymalnej oraz łącznej dopuszczalnej pomocy publicznej, o których
mowa w tym przepisie to tylko jedne
z szeregu istotnych zagadnień, które
będą omawiane podczas spotkania.
Mając na uwadze kluczowe znaczenie
opublikowanego właśnie rozporządzenia Ministra Energii z dnia
1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla
wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnego źródła energii
w instalacji
odnawialnego źródła
energii (Dz. U. z 2016 r., poz.1962),
podczas zajęć omówione zostaną
również poszczególne postanowienia
tego aktu prawnego, w tym
w szczególności w zakresie:
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metodyki ustalania maksymalnej wartości pomocy publicznej,

metodyki ustalania łącznej
wartości pomocy publicznej
na potrzeby złożenia przez
wytwórcę
oświadczenia, o
którym mowa w art. 39 ust.
4 ustawy o OZE,

zasad kalkulacji wartości pomocy publicznej otrzymanej
przez wytwórcę w okresach
sprawozdawczych oraz po
zakończeniu okresu wsparcia,

zasad dyskontowania/waloryzacji,

zasad składania oraz elementów sprawozdań okresowych.
Odrębny panel seminarium poświęcony zostanie pomocy publicznej
w świetle przepisów ustawy z dnia 20
maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831),
która - w odróżnieniu od poprzedniczki - uwzględnia już
w swych postanowieniach regulacje
wspólnotowe, przeciwdziałające nadwsparciu.
Spośród aktów wspólnotowych
szczególna uwaga będzie skierowana
na:

Komunikat Komisji - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i
cele związane z energią w
latach 2014-2020 - Dz.Urz.UE
z dnia 28 czerwca 2014 r.
seria C, Nr 200, s. 1;

Rozporządzenie Komisji (UE)
NR 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i art. 108 Traktatu Dz.Urz.UE z dnia 26 czerwca
2014 r. seria L, Nr 187, s. 1;

Rozporządzenie Rady (UE)
2015/1589 z dnia 13 lipca
2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz.Urz.UE z dnia 24 września
2015 r. seria L, Nr 248, s. 9 procedura windykacyjna.
W ramach regulacji krajowych nie
zabraknie rzeczowej analizy przepisów:

ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o OZE (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 478, z późn. zm.)
w brzmieniu nadanym jej

przez przepisy ustawy nowelizującej z czerwca 2016 r.;

ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007 r., Nr 59, poz. 404,
z późn. zm.) oraz

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 217), wzbogaconej
o komentarze i praktyczne
wskazówki związane z ich
stosowaniem.
Przedmiot seminarium obejmował
będzie również m.in. analizę zakresu
głównych kompetencji organów właściwych w obszarze kontroli udzielania oraz weryfikacji udzielonej pomocy publicznej, a także charakteru
i mocy wiążącej wydawanych przez
nie rozstrzygnięć. Zajęcia przybliżą
status i pozycję Komisji Europejskiej,
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z najbardziej reprezentatywnym w tym obszarze orzecznictwem, zakres uprawnień Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także funkcję Zarządcy
Rozliczeń S.A. jako operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki - jako
organu organizującego i przeprowadzającego aukcję na sprzedaż energii
elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii,
wyposażonego w kompetencje kontrolne określone między innymi
w znowelizowanych przepisach art.
83 - 91 ustawy o OZE.
W programie seminarium przewidziano odrębne panele dedykowane wytwórcom energii ze źródeł odnawialnych oraz wytwórcom eksploatującym jednostki wysokosprawnej kogeneracji.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/pomoc-publiczna-wsektorze-energetycznym/

2017.01.26
Warszawa
Szkolenie - Nowa ustawa
o efektywności energetycznej
Od 1 października 2016 obowiązuje
nowa ustawa dot. efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu
energetycznego przedsiębiorstwa.

Wydarzenia
Podczas szkolenia prowadzący
udzielą szczegółowych informacji na
temat nowych obowiązków oraz
systemu białych certyfikatów po
zmianach.
Wśród najważniejszych zagadnień
wydarzenia:

Przyjęta ustawa o efektywności energetycznej - zasady
nowego systemu wsparcia
efektywności energetycznej

Nowe zasady wydawania
świadectw efektywności
energetycznej

Rozliczenie obowiązku realizacja przedsięwzięcia,
świadectwa, opłata zastępcza
- co, kiedy, ile, jak?

Rozliczać się po roku,
dwóch a może trzech - jak
to wybierać i realizować?

Okres przejściowy - co
i kiedy wygasa

Jak nie stracić świadectw
i rozliczyć obowiązek

Ile okresów rozliczeniowych
za 2016 r.?

Rezygnacja z przetargu
w nowej ustawie

Audyty w nowej odsłonie

Stopniowanie opłaty zastępczej w kolejnych latach rozliczeniowych

Zas ady "pr zyzn awan ia"
i rozliczania białych certyfikatów

Dwa systemy - jeden podmiot rozliczany czyli stary
i nowy system efektywności
energetycznej



Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych.
http://cbepolska.pl/pl/szkolenie n ow a - u s t a w a - o - e f e k t y w n o s c i energetycznej.html

2017.01.26 - 2017.01.27
Wrocław
Konferencja Dzień OZE i czystego powietrza
Konferencja jest odpowiedzią na
dynamicznie rozwijający się segment
gospodarki i ochrony środowiska
w zakresie technologii odnawialnych
źródeł energii. W ciągu dwudniowej
konferencji uczestnicy dyskutować
będą na temat kierunków rozwoju,
współpracy, szans i zagrożeń związanych z gospodarką energetyczną
w Polsce.
Czym są odnawialne źródła energii?
Jak powinno się je wykorzystywać?
Jak wspierać i determinować do
inwestycji w OZE? Czy staną się
naturalnym zamiennikiem źródeł
nieodnawialnych, których zasoby
odtwarzają się bardzo powoli? To
pytania, jakie stoją przed uczestnikami konferencji.
Program konferencji oparty jest
o wystąpienia ekspertów, teoretyków oraz praktyków, którzy zwrócą
uwagę m.in. na problem niskiej emisji zanieczyszczeń w aglomeracji
miejskiej, smogu i kosztów, jakie
dotykają z tego tytułu miasta; nowoczesne modele biznesowe w branży
efektywności energetycznej. W dru-

gim bloku będzie można usłyszeć
o rozwoju rynku OZE w Polsce,
podstawach prawnych, efektywność
energetyczną budynków. W ostatnim bloku spotkania zaplanowane
zostały trzy specjalistyczne warsztaty.
W ramach „Dni OZE 2017″ organizowane są również I Targi OZE
oraz Efektywności Energetycznej
w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej.
http://oze.citybrand.pl/wydarzenia/dzien-oze-iczystego-powietrza-targi-oze-iefektywnosci-energetycznej/

2017.01.26
Poznań
Komunikacja w nowoczesnej
energetyce
Cykl seminariów poświęcony zagadnieniom realizacji transmisji danych
w nowoczesnych systemach energetyki dedykowany dla inżynierów na
co dzień pracujących z infrastrukturą
komunikacyjną w energetyce, odpowiedzialnych za jej integrację, inżynierów systemów zabezpieczeń,
telemechaniki, projektantów oraz
kierowników odpowiedzialnych za
nadzór i zarządzanie infrastrukturą.
Sprawnie realizowany proces komunikacji oraz gwarancja dostarczenia
danych odgrywa coraz większe znaczenie w dzisiejszej energetyce.
Stworzenie efektywnej infrastruktury dla magistrali stacyjnej, a także
zapewnienie łączności dla kanału
inżynierskiego są to najczęstsze
problemy inżynierów odpowiedzialnych za projekty nowych i modernizowanych obiektów energetycznych.
Coraz szerszym zastosowaniem
cieszy się również standard IEC
61850, co wiąże się z dodatkowymi
wyzwaniami w obszarze transmisji
danych. Te najbardziej istotne to
priorytetyzacja ruchu GOOSE, wybór mechanizmu redundancji, wizualizacja stanu sieci Ethernet i automatyki stacyjnej z wykorzystaniem
protokołu MMS.
https://www.elmark.com.pl/komunik
acja-w-nowoczesnej-energetycecykl-seminariow
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Wydarzenia
2017.01.26
Warszawa
Warsztaty – ABC przygotowania wniosku do Horyzontu
2020: projekty badawczoinnowacyjne i innowacyjne
W ramach spotkania omówione
zostanie przygotowanie wniosku
w projektach badawczo – innowacyjnych (RIA, Research and Innovation
action) i projektach innowacyjnych (IA, Innovation action) oraz:

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.
http://www.kpk.gov.pl/?event=warszt
aty-abc-przygotowania-wniosku-dohoryzontu-2020-projekty-badawczoinnowacyjne-i-innowacyjne

2017.01.31
Warszawa
Dzień informacyjny Energia
i Środowisko w programie Horyzont 2020
Podczas spotkania przedstawicielka
Komisji Europejskiej, Pani Margot
Pinault przedstawi priorytety Komisji w dziedzinie energii. Eksperci
KPK omówią tematykę otwartych
i planowanych konkursów w obszarach energii i środowiska. Następnie
ewaluator wniosków projektowych
przekaże cenne wskazówki dla wnioskodawców. Dzień informacyjny
zostanie zakończony prezentacjami
polskich historii sukcesu w programie Horyzont 2020.
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzieninformacyjny-energia-i-srodowiskow-programie-horyzont-2020

2017.01.31 - 2017.02.01
Cambridge, Wielka Brytania
CC BY-NC-SA 3.0 PL

3rd Innovations in Large-Area
Electronics
Conference
(innoLAE 2017)
Program konferencji będzie nakierowany na najbardziej innowacyjne
i ciekawe aspekty związane z elektroniką wielkopowierzchniową (LAE)
nowych technologii, ich produkcją
i rozwojem produktów LAE.
http://www-large-areaelectronics.eng.cam.ac.uk/innoLAE2017

2017.01.31
Warszawa
Komunikacja w nowoczesnej
energetyce
Cykl seminariów poświęcony zagadnieniom realizacji transmisji danych
w nowoczesnych systemach energetyki dedykowany dla inżynierów na
co dzień pracujących z infrastrukturą
komunikacyjną w energetyce, odpowiedzialnych za jej integrację, inżynierów systemów zabezpieczeń, telemechaniki, projektantów oraz kierowników odpowiedzialnych za nadzór
i zarządzanie infrastrukturą.
Sprawnie realizowany proces komunikacji oraz gwarancja dostarczenia
danych odgrywa coraz większe znaczenie w dzisiejszej energetyce.
Stworzenie efektywnej infrastruktury
dla magistrali stacyjnej, a także zapewnienie łączności dla kanału inżynierskiego są to najczęstsze problemy
inżynierów odpowiedzialnych za projekty nowych i modernizowanych
obiektów energetycznych. Coraz
szerszym zastosowaniem cieszy się
również standard IEC 61850, co wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami
w obszarze transmisji danych. Te
najbardziej istotne to priorytetyzacja
ruchu GOOSE, wybór mechanizmu
redundancji, wizualizacja stanu sieci
Ethernet i automatyki stacyjnej
z wykorzystaniem protokołu MMS.
https://www.elmark.com.pl/komunika
cja-w-nowoczesnej-energetyce-cyklseminariow

2017.02.01 - 2017.02.03
Barcelona Hiszpania
Alternative & Renewable Energy
Quest in Architecture and Urbanism
Konferencja ma na celu promowanie
i rozpowszechnianie wiedzy na temat

integracji technologii energii odnawialnej i alternatywnej w architekturze.
http://www.ierek.com/events/alternat
ive-renewable-energyquest/#introduction

2017.02.01 - 2017.02.02
Helsinki, Finlandia
Lignofuels 2017 – Advanced Biofuels and Materials
Dwudniowa konferencja zgromadzi
kluczowych interesariuszy branży
zaawansowanych biopaliw i materiałów. Będzie to doskonała okazja do
dyskusji na forum i skorzystania
z możliwości nawiązania kontaktów,
spotkania się z liderami firm z obszaru zaawansowanych biopaliw drugiej
generacji z całego świata.
http://www.wplgroup.com/aci/event/li
gnocellulosic-fuel-conference-europe/

2017.02.02
Gdańsk
Komunikacja w nowoczesnej
energetyce
Cykl seminariów poświęcony zagadnieniom realizacji transmisji danych
w nowoczesnych systemach energetyki dedykowany dla inżynierów na
co dzień pracujących z infrastrukturą
komunikacyjną w energetyce, odpowiedzialnych za jej integrację, inżynierów systemów zabezpieczeń, telemechaniki, projektantów oraz kierowników odpowiedzialnych za nadzór
i zarządzanie infrastrukturą.
Sprawnie realizowany proces komunikacji oraz gwarancja dostarczenia
danych odgrywa coraz większe znaczenie w dzisiejszej energetyce.
Stworzenie efektywnej infrastruktury
dla magistrali stacyjnej, a także zapewnienie łączności dla kanału inżynierskiego są to najczęstsze problemy
inżynierów odpowiedzialnych za projekty nowych i modernizowanych
obiektów energetycznych. Coraz
szerszym zastosowaniem cieszy się
również standard IEC 61850, co wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami
w obszarze transmisji danych. Te
najbardziej istotne to priorytetyzacja
ruchu GOOSE, wybór mechanizmu
redundancji, wizualizacja stanu sieci
Ethernet i automatyki stacyjnej
z wykorzystaniem protokołu MMS.

Wydarzenia
https://www.elmark.com.pl/komunik
acja-w-nowoczesnej-energetycecykl-seminariow

2017.02.06 - 2017.02.08
Londyn, Wielka Brytania
1st International Conference on
Nuclear Power Plants: structures, risk & decomissioning
(NUP 2017)
Wiele krajów w trakcie budowy lub
na etapie planowania / projektowania elektrowni jądrowych. Jest to
związane z chęcią odejścia od paliw
kopalnych i ochroną środowiska.
Jednak budowa i zasada działania
tych struktur stanowi szczególne
wyzwanie w związku z wykorzystaniem materiałów radioaktywnych.
Konferencja ma na celu zgromadzenie naukowców, praktyków w celu
przeprowadzenia analiz w zakresie
funkcjonowania, bezpieczeństwa,
ryzyka, likwidacji elektrowni jądrowych.
https://nupp.nuclearpowerplantconfe
rence.com/index

2017.02.08
Paryż Francja
Energy Storage 2017
Konferencja dotycząca aktualnych
wyzwań i osiągnięć w zakresie magazynowania energii. Podczas tego
dwudniowego wydarzenia poruszone zostaną kwestie gospodarcze,
regulacyjne, aspekty finansowe
i technologiczne dla przemysłu magazynowania energii, ponadto zaprezentowane zostaną case studies zakończone sukcesem oraz najnowsze
projekty badawczo-rozwojowe.
http://www.wplgroup.com/aci/event/
energy-storage-conference/

2017.02.14 - 2017.02.16
Puławy
VI Konferencji Rynek Ciepła
Systemowego
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo
Polskie, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Puławach oraz Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
zapraszają do udziału w VI Konferencji Rynek Ciepła Systemowego,
która odbędzie się w dniach 14-16
lutego 2017 r. Do udziału w konfe-
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rencji zaproszeni zostali przedstawiciele zarządów oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstw ciepłowniczych,
elektrociepłowni, ciepłowni oraz firm
współpracujących z ciepłownictwem.
Planowany program merytoryczny
składa się z czterech sesji:

I Sesja problemowa
„Otoczenie prawne ciepłownictwa systemowego”

II Sesja problemowa „Ciepło
systemowe narzędziem poprawy jakości powietrza
w mieście – certyfikacja systemów ciepłowniczych”

III Sesja problemowa
„Marketing i promocja ciepła
systemowego w praktyce”

IV Sesja problemowa
„Aspekty techniczne poprawy
efektywności energetycznej
ciepłownictwa systemowego”.
http://www.igcp.org.pl/node/2264

2017.02.20 - 2017.02.22
Nałęczów
XI Konferencja Zarządzanie
energią i teleinformatyka ZET
2017
Główne obszary tematyczne konferencji: informatyzacja i plany rozwojowe informatyki w sektorze energetycznym, narzędzia wspomagające
zapotrzebowanie na energię, systemy
kontroli przesyłu energii, bezpieczeństwo elektroenergetyczne, rola informatyki w obrocie mediami energetycznymi, narzędzia wpierające proces wyboru sprzedawcy energii, narzędzia wspierające rozliczanie klientów, sieci inteligentne i opomiarowanie w energetyce, smart grid, mikrosieci i generacja rozproszona, zarządzanie zasobami informatycznymi
w firmie, internetowy wizerunek
firmy, optymalizacja obiegu dokumentów, systemy informacji przestrzennej, komunikacja na rynku energii.
http://kaprint.pl/ZET2017

2017.02.23 - 2017.02.24
Katowice
Forum Efektywności Energetycznej infoENERGIA
Celem wydarzenia jest pokazanie
potencjału tkwiącego w efektywności
energetycznej, a jednocześnie przybliżenie najnowszych technik oszczędza-

nia energii i obniżania jej kosztów.
Forum będzie składać się z dwóch
uzupełniających się wydarzeń: Targów oraz Konferencji. Podczas targów można nawiązywać kontakty
i zapoznać się z dostępnymi na rynku
propozycjami technologii, efektywnych energetycznie produktów, urządzeń, a także nowatorskich usług do
wykorzystania. Konferencja będzie
miejscem prezentacji najnowszej,
praktycznej wiedzy i rozwiązań, ale
też wymiany doświadczeń między
przedstawicielami branży a podmiotami i osobami odpowiedzialnymi za
obszar efektywności energetycznej.
Na targach będą prezentowane:
Energooszczędne techniki budowlane:

Elementy i materiały konstrukcji budynków

Stolarka otworowa

Materiały izolacyjne i ociepleniowe

Techniki pozyskiwania i zarządzania energią

Technologie zaopatrzenia
w energię - systemy i techniki
grzewcze, lokalne sieci ciepłownicze, odnawialne źródła
energii

Efektywne technologie dla
komfortu cieplnego pomieszczeń - rekuperacja, wentylacja, klimatyzacja

Nowoczesne techniki zarządzania energią i automatyzacji
budynku

Energooszczędne budynki
użyteczności publicznej

Efektywne systemy dla infrastruktury publicznej

Nowoczesne rozwiązania
techniczne dla likwidacji niskiej emisji.
http://www.infoenergia.com.pl/

2017.02.28
Częstochowa
Międzynarodowe Seminarium
Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne
Głównym zadaniem Seminarium jest
zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny/OZE
w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji nowych inwestycji
w zakresie energetyki rozproszonej.
W Polsce zagadnienia te zyskały
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Wydarzenia
obecnie na znaczeniu w związku
z pracami Ministerstwa Energii oraz
Sejmu RP nad kompleksową nowelizacją
ustawy o odnawialnych źródłach energii,
a także planowanym wprowadzeniu
projektu „Rynku Mocy” w polityce
energetycznej kraju w pierwszej połowie
2017 r.
W konsekwencji postępujących zmian
w sektorze energetycznym już wkrótce
pojawią się być może na dużą skalę dwie
nowe formy przedsiębiorczości tzw.
klastry oraz spółdzielnie energetyczne.
Natomiast technologie „wirtualnej elektrowni” oraz „magazynowania energii”,
jako jedne z najbardziej sprawdzonych
i wydajnych sposobów zapewnienia
efektywności i stabilności odnawialnym
źródłom energii w systemie rozproszonym, może stać się właściwym sposobem na wydajne powiązanie jednostek
wytwórczych generacji rozproszonej.
Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną
całość, która jest w stanie zaspokoić
potrzeby energetyczne pojedynczej
instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając
tym samym jej współczynniki efektywności energetycznej.
Najważniejsze zagadnienia II edycji Seminarium:

Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju projektów
i inwestycji „Wirtualnych Elektrowni” oraz „Systemów Magazynowania Energii”

Prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty integracji technologii
VPP, energetyki rozproszonej
z siecią energetyczną w Polsce

Spółdzielnie energetyczne/klastry energetyczne sposobem na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Wirtualne elektrownie i Magazyny Energii jako sprawdzone
sposoby bilansowana
i zarządzania mocą OZE

Bilansowanie odnawialnych źródeł energii

Zaawansowane systemy magazynowania energii.
http://cbepolska.pl/wirtualneelektrownie.html
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.
Centrum Integracji
Badań Energetycznych
CENERG

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

CENERG

Zespół CENERG:
dr inż. Andrzej Sławiński,
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.

Źródło: Tapeciarnia.pl

CC BY-NC-SA 3.0 PL

