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WYDARZENIA
2012-10-01 Tipperary, Irlandia
SERVE Energy Week & Final
Conference 2012
Konferencja podsumowująca
projektu SERVE, w ramach którego
na terenie północnej Tipperary
przeprowadzono inwestycje
o wartości 8,5 mln Euro
w zrównoważone działania
energetyczne.
http://servecommunity.ie/home/se
rve-conference-2012/

2012-10-02 Barcelona, Hiszpania
European PV Cluster 3 Meeting &
Ephocell: Luminescent Solar
Concentrators
Celem warsztatów jest prezentacja
pełnego przeglądu projektów
fotowoltaicznych (PV)
realizowanych w ramach tematów
NMP, Energia i ICT 7.PR UE. Ponadto
przedstawione zostaną informacje
dotyczące luminescencyjnych
koncentratorów słonecznych technologii opracowanej
w projekcie Ephocell, która jest
stosowana w celu zwiększenia
wydajności ogniw fotowoltaicznych
trzeciej generacji.
http://www.leitat.org/ephocell/ind
ex.php/welcome

Nowe sposoby magazynowania energii ze źródeł odnawialnych
Dobowy i roczny cykl produkcji energii ze źródeł takich jak słooce czy wiatr cechuje się dużą
nierównomiernością, powodując problemy z synchronizacją pomiędzy wytwarzaniem energii
elektrycznej a zapotrzebowaniem na nią. Naukowcy z Karlsruhe Institute of Technology konstruują
pilotażowe systemy energetyczne składające się z elektrowni słonecznych, małych elektrowni
wiatrowych, baterii litowo – jonowych i układów elektronicznych. Modele służą do badania możliwości
magazynowania energii, śledzenia zmian obciążenia sieci i analizy możliwości równoważenia tych
zmian.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1372&viewtype=single

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka zwróciła się z prośbą do środowisk
naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady
Narodowego Centrum Badao i Rozwoju.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1351&viewtype=single

EU Energy in Figures - Statistical Pocketbook 2012 – nowy przegląd energetyczny
Dyrektoriatu ds. Energii Komisji Europejskiej
Dyrektoriat ds. Energii Komisji Europejskiej opublikował przegląd aktualnych rocznych statystyk
dotyczących sektora energetycznego Unii Europejskiej i każdego z 27 paostw członkowskich.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1347&viewtype=single

Raport dotyczący odnawialnych źródeł energii
Raport pt. „Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł
energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020”
przedstawia potencjał energetyczny w zakresie odnawialnych źródeł energii 16 województw Polski.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1345&viewtype=single

Polska zabiega w KE o lepsze warunki finansowania badao naukowych
W dniu 19 września 2012 w Brukseli Minister nauki Barbara Kudrycka rozmawiała z komisarz UE
ds. nauki Maire Geoghegan-Quinn o finansowaniu badao naukowych w ramach programu "Horyzont
2020". Polska walczy o lepsze wynagrodzenia dla naukowców z nowych krajów UE.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1397&viewtype=single
Źródło: PAP

Przekształcanie uranu w pluton
Jednym z najważniejszych problemów towarzyszących energetyce jądrowej jest utylizacja
i składowanie odpadów promieniotwórczych. Jedną z możliwości rozwiązania problemu odpadów
radioaktywnych jest użycie reaktorów powielających, w których jako paliwo stosowana jest
mieszanina tlenków uranu i plutonu. W reaktorze z nierozszczepialnego uranu 238 powstaje pluton
239, który następnie może zostad wydzielony i użyty jako paliwo jądrowe. Tlenek plutonu jest
mieszany z tlenkiem uranu 235 tworząc tzw. MOX, który może zastąpid tradycyjne paliwo LEU.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1396&viewtype=single
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Postępy w badaniach dotyczących nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego
2012-10-02 Warszawa
VII Ogólnopolski Kongres
PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz
Kongres dotyczący zmian
i kierunków rozwoju sektora
gazowego w Polsce. Analizie
poddane zostaną również dylematy
strategiczne i perspektywy
dla rozwoju firm paliwowych
oraz największych graczy na rynku
chemicznym w Polsce w kontekście
zmian na rynkach europejskich
i światowych.
http://www.ecb.biz.pl/petrobiznes
/

2012-10-03 Paryż, Francja
RGI Workshop “How can Grids
protect and enhance the
Environment?”
Warsztaty dotyczące możliwości
rozbudowy i modernizacji
europejskiej sieci przesyłowej przy
jednoczesnym zminimalizowaniu
negatywnego wpływu
na środowisko naturalne.
http://renewablesgrid.eu/events/implementing-theeuropean-grid-declaration2012.html

2012-10-03 Warszawa
Energooszczędna eksploatacja
typowych urządzeo
przemysłowych
Szkolenie dotyczące zasad działania
podstawowych urządzeo
zainstalowanych w zakładach
przemysłowych, tj. pomp,
wentylatorów, sprężarek, palników,
wytwornic pary i odwadniaczy
a także zasad racjonalnej
eksploatacji tych urządzeo
z wykorzystaniem technik
energooszczędnych
oraz związanych
z tym korzyści ekonomicznych.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2012100
3_20121004_a

W niektórych materiałach poniżej temperatury krytycznej prąd płynie bez oporu, nie dochodzi więc
do żadnych strat energii. Taki stan nazwano nadprzewodnictwem, a materiały w których to następuje nadprzewodnikami. Chod za wykrycie zjawiska nadprzewodnictwa i badania nad nim przyznano kilka
nagród Nobla, to nadal nie zostało ono do kooca wyjaśnione naukowo.
Naukowcy z Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Brookhaven National Laboratory i Paul Scherrer
Institut prowadzą badania w zakresie nadprzewodnictwa i magnetyzmu w układach w skali atomowej.
Prowadzone badania pomogą zrozumied, co przyczynia się do uzyskania przez niektóre materiały
w niskich temperaturach stanu nadprzewodnictwa.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1393&viewtype=single

Czy gaz ziemny zagraża rozwojowi energetyki jądrowej?
Obecnie na świecie budowane jest około 70 elektrowni atomowych. Rozwój energetyki jądrowej może
jednak zostad zahamowany przez spadające ceny gazu ziemnego.
W 2008 roku za 293 kWh gazu w Stanach Zjednoczonych płacono 13 USD. Nowe technologie takie jak
szczelinowanie hydrauliczne i wiercenia poziomie umożliwiły wydobycie gazu ze złóż dotychczas
uznawanych za niedostępne. Wzrost wydobycia spowodował spadek ceny gazu, która obecnie wynosi
3 USD za 293 kWh. Jefrey Immelt, dyrektor General Electric - amerykaoskiego potentata na rynku
energetyki, stwierdził, że przy tak niskich cenach gazu ziemnego trudno jest uzasadnid inwestowanie
w energetykę jądrową.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1392&viewtype=single

Nowa strategia UE wspierania nauki i innowacyjności
KE przygotowuje strategię współpracy UE w dziedzinie badao i innowacji w ramach programu "Horyzont
2020" oraz zasady finansowania projektów naukowych w UE.
KE rozpoczęła prace nad wytycznymi dla nowej strategii międzynarodowej współpracy UE z krajami
na całym świecie w dziedzinie badao i innowacji. Ma ona byd wdrażana w ramach unijnego programu
"Horyzont 2020" na lata 2014-2020 oraz wspólnych inicjatyw krajów członkowskich. Z polskiego punktu
widzenia ważne jest, że strategia ta ma na celu również wyrównanie szans różnych krajów w zakresie
nauki i badao rozwojowych, jednak szczegóły planów finansowania tych projektów nie zostały jeszcze
podane do wiadomości.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1391&viewtype=single
Źródło: PAP

Wsparcie rozwoju technologii energetycznych
Obecny rozwój technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych mobilizowany jest przez
różnego rodzaju zachęty rządowe. Zgodnie z raportem Stephena Lacey, na rozwój energetyki
konwencjonalnej w Stanach Zjednoczonych wydano aż 630 miliardów dolarów, zaś wsparcie dla OZE
wyniosło dotychczas jedynie 50 miliardów.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1360&viewtype=single

Niemiecka rewolucja energetyczna - Energiewende
W 2010 roku rząd niemiecki oświadczył, że rozpoczyna rewolucję energetyczną - Energiewende, której
celem było odejście od wytwarzania energii z paliw kopalnych na rzecz energii ze źródeł odnawialnych
i w konsekwencji ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2020 roku i 80% do roku 2050
w porównaniu z emisją z roku 1990. Był to najambitniejszy cel w zakresie redukcji emisji gazów
cieplarnianych postawiony przed krajem wysoko uprzemysłowionym.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1359&viewtype=single

Taosze diody LED
Diody LED cechują się większą wydajnością i długością działania w porównaniu do żarówek żarowych
czy kompaktowych lamp fluorescencyjnych (świetlówek). Cena LED-ów jest jednak kilkunastokrotnie
wyższa od ceny zwykłych żarówek, czego skutkiem jest mała popularnośd energooszczędnych diod.
Jeden z czołowych producentów żarówek LED – firma Osram Opto semiconductors, opracowała nową
metodę wytwarzania diod, która pozwoli na zdecydowane obniżenie kosztów produkcji.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1382&viewtype=single
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2012-10-03 Warszawa
4. Międzynarodowy Kongres
Energii Odnawialnej Green Power
Kongres Green Power to miejsce
spotkao i dyskusji przedstawicieli
polityki, biznesu i nauki
zajmujących się rozwojem
odnawialnych źródeł energii.
Podczas Kongresu wypracowywane
i przedstawiane są strategie
kształtujące przyszłośd
energetyczną opartą o rozproszone
źródła wiatru, słooca, biomasy,
biogazu i biopaliw, wody a także
geotermalne.
http://www.kongresgreenpower.pl
/idm,257,opis-kongresu.html
2012-10-04 Wrocław
ABC przygotowania wniosku
w 7. Programie Ramowym
Warsztaty dla osób, które
zamierzają przygotowad wnioski
projektowe do 7.PR a nie mają
w tej kwestii doświadczenia.
http://rpk.wroclaw.pl/2012/09/20/
ii-edycja-warsztatow-abcprzygotowania-wniosku-w-7pr/
2012-10-05 Warszawa
Debata „Kogeneracja rozproszona
jako filar gospodarki
niskoemisyjnej”
Debata dotycząca Kogeneracji
rozproszonej.
http://www.cire.pl/item,65563,7.ht
ml
2012-10-09 Kraków
O skutecznej ochronie innowacji
Szkolenie dotyczące: 1/ zasady
ochrony własności intelektualnej;
2/ zasady ochrony rozwiązao
technicznych.
http://www.transfer.edu.pl/?action
=showArticle&articleID=1809
2012-10-09 Bruksela, Belgia
4th European Innovation Summit
Tegoroczna edycja spotkania pod
hasłem "Budowanie mostów tworzenie synergii" dotyczyd będzie
polityk istotnych dla innowacji,
w tym polityki spójności, Horyzont
2020, Cosme, WRF.
http://www.knowledge4innovation
.eu/SitePages/Home.aspx

Naukowcy zbadają, jak odmetanowad złoża węgla przed ich eksploatacją
Naukowcy zbadają, na ile możliwe jest odprowadzenie metanu ze złóż węgla jeszcze zanim rozpocznie
się ich eksploatacja, zamiast – jak obecnie – dopiero w trakcie wydobycia węgla. Obecnie trwa wybór
kopalo, w których prowadzone będą pionierskie badania.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1378&viewtype=single
Źródło: PAP

Centrum w Świerku chce zmian w finansowaniu dużych ośrodków badawczych
Narodowe Centrum Badao Jądrowych w Świerku proponuje resortowi nauki modyfikację zasad
finansowania dużych ośrodków badawczych, aby mogły skutecznie konkurowad z zagranicznymi - mówi
w rok po powstaniu NCBJ jego dyrektor, prof. Grzegorz Wrochna.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1375&viewtype=single
Źródło: PAP

Eksploatacja złóż łupków osadowych
Rozwój technologii wydobycia gazu łupkowego oraz towarzyszące temu obniżenie kosztów sprawiły,
że złoża łupków osadowych stały się ważnym źródłem gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych. Proces
szczelinowania hydraulicznego wzbudza jednak pewne obawy. Wiążą się one m.in. z uwolnieniem
do atmosfery metanu - groźnego gazu cieplarnianego oraz z zawartością substancji chemicznych
w płynie szczelinującym i związaną z tym możliwością skażenia znajdujących się w pobliżu zasobów
wody.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1370&viewtype=single

Kriogeniczna obróbka gazów odlotowych jako metoda redukcji emisji spalin
Na całym świecie poszukiwane są metody obniżenia poziomu emisji szkodliwych związków
do atmosfery. Jedną z proponowanych metod redukcji emisji z elektrowni opalanych węglem
jest kriogeniczna obróbka gazów odlotowych. Zgodnie z wyliczeniami zespołu fizyków z University
of Oregon proces ten może zmniejszyd emisję dwutlenku węgla nawet o ponad 90%.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1369&viewtype=single

Przełom w wykorzystaniu potencjału energetycznego wodoru
Wodór jest uważany za paliwo przyszłości, które może byd wykorzystywane do zasilania samochodów,
a także przenośnej elektroniki kompaktowej. Wykazując, że wodór może byd uwalniany
i reabsorbowany przez borowodorki, naukowcy z University of New South Wales przezwyciężyli główną
przeszkodę w wykorzystaniu wodoru jako alternatywnego paliwa.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1368&viewtype=single

NFOSiGW: Raport dotyczący świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko
Na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikowano wyniki
badao dotyczące świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko. Badanie zostało
sfinansowane zostało przez NFOŚiGW, zrealizowane przez firmę Biostat na zlecenie Fundacji Nasza
Ziemia.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1365&viewtype=single

Dlaczego niektóre dobre projekty energetyczne nie otrzymują finansowania?
Elias Hinckley z serwisu Consumer Energy Report scharakteryzował powody, dla których znaczna częśd
dobrych projektów energetycznych nie otrzymuje (do)finansowania. Zdaniem autora w ciągu ostatnich
kilku lat można zaobserwowad rosnącą liczbę takich projektów. Najczęstszym powodem nieotrzymania
funduszy są wyniki analiz finansowych projektów, które nie gwarantują inwestorom wystarczającej
stopy zwrotu poniesionych kosztów.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1358&viewtype=single
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Taosze i bardziej wydajne ogniwa słoneczne
2012-10-09 Warszawa
Konferencja Naukowo-Techniczna
"Innowacje Dla Energetyki"
Celem konferencji jest: 1/
prezentacja wyników projektu pt.
„Modernizacja i rozbudowa
Laboratorium Nowych Technik
Energetycznych w Instytucie
Energetyki" oraz przedstawienie
nowych możliwości badawczych
Instytutu Energetyki uzyskanych
dzięki temu projektowi;
2/ prezentacja polityki badawczej
MNiSW oraz roli NCBiR
w badaniach dla przemysłu
i komercjalizacji wyników badao;
3/ integracja środowisk naukowych
i przemysłowych ukierunkowana
na podejmowanie wspólnych
działao dla opracowania
i wdrożenia innowacyjnych
technologii energetycznych.
http://www.ien.com.pl/pl/index.ph
p
2012-10-10 Bruksela, Belgia
Eco-Clusters: Drivers for regional
growth & internationalisation
Konferencja na temat możliwości
gospodarczych jakie oferują klastry
energetyczne i środowiskowe.
Podczas spotkania zaprezentowane
zostaną skuteczne działania
inicjatyw klastrowych, ich wkład
w realizację unijnej polityki
klimatyczno – energetycznej oraz
w wypracowywanie wzrostu
gospodarczego, zatrudnienia
i internacjonalizacji.
http://www.oec.at/en/projects/ev
ents/eco-clusters-conference/
2012-10-10 Warszawa
Partnerstwo dla przemysłu i nauki,
Dzieo informacyjny konkursu
Marie Curie Industry-Academia
Partnership and Pathways 2013
w 7. Programie Ramowym UE
Dzieo informacyjny konkursu Marie
Curie Industry-Academia
Partnership and Pathways 2013
w 7. Programie Ramowym UE
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci
/imprezy/i.html?id=4770

Docierające do Stanów Zjednoczonych zasoby energii słonecznej mogłoby zaspokoid co najmniej połowę
zapotrzebowania tego kraju na energię elektryczną. W celu wykorzystania tego naturalnego źródła
energii, w USA stosuje się już dachowe panele słoneczne. Koszt takich paneli nadal jest jednak wysoki.
Doktor Harry A. Atwater oraz doktor James C. Stevens opracowali nową technologię fotowoltaiczną,
w której ogniwa słoneczne produkowane są z łatwo dostępnych materiałów takich jak cynk i miedź.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1354&viewtype=single

Ekspertyza: Korzyści, szanse i zagrożenia wynikające z jednolitego systemu ochrony
patentowej dla jednostek naukowych
Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się ekspertyza pt. "Korzyści, szanse
i zagrożenia wynikające z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych". Autorem
ekspertyzy jest dr hab. prof. UW Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, pracownik Katedry Prawa
Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Uniwersytetu Warszawskiego.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1352&viewtype=single

Mikroorganizmy produkujące paliwo
Naukowcom z Massachusetts Institute of Technology udało się tak zmodyfikowad genetycznie bakterie
glebowe Ralstonia Eutropha i przeprogramowad ekspresję ich genów, że wykorzystując CO2 produkują
izobutanol. Izobutanol jest alkoholem, który może byd dodawany do benzyny, a nawet bezpośrednio
ją zastępowad. Trwają pracę nad modyfikacją Ralstonia Eutropha tak, by syntetyzowały izobutanol
nie tylko z CO2, ale również z odpadów rolniczych i komunalnych.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1381&viewtype=single

Bieokowska: połowa przyszłych środków UE dla Polski – dla firm i nauki
Co najmniej połowa unijnych środków, jakie Polska otrzyma z unijnego budżetu na lata 2014-2020
będzie przeznaczona, w różnych formach, dla przedsiębiorstw i współpracujących z nimi instytucji
naukowych – zapowiedziała minister Elżbieta Bieokowska.
Podczas poniedziałkowej inauguracji II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Katowicach szefowa resortu rozwoju regionalnego oceniła, że wciąż jest szansa, by wielkośd unijnych
środków dla Polski w tym okresie była wyższa od 68 mld euro obecnie i przekroczyła 70 mld euro.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1407&viewtype=single
Źródło: PAP

Praca 4 milionów turbin wiatrowych mogłaby pokryd światowe zapotrzebowanie
na energię
Wiatr wydaje się idealnie czystym źródłem energii, jednak mimo powszechnej dostępności tego źródła,
jego potencjał wciąż pozostaje niewykorzystany. Ludzkośd zużywa rocznie około 18 TW energii
elektrycznej, z czego tylko około 4,1% pochodzi z elektrowni wiatrowych. Wynika to m.in. ze zmiennej
siły wiatru oraz ze zbyt małej średniej siły wiatru w różnych regionach. Przy obecnym rozwoju
technologii, wymienione czynniki uniemożliwiają wydajną i opłacalną produkcję energii z tego źródła.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1401&viewtype=single

Nowe raporty dotyczące niekonwencjonalnych paliw kopalnych
Komisja Europejska opublikowała 3 raporty dotyczące niekonwencjonalnych paliw kopalnych.
W raportach przedstawiono potencjalny wpływ jaki wykorzystanie tych paliw - w szczególności gazu
łupkowego - może mied na zdrowie ludzi, środowisko oraz rynek energii.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1390&viewtype=single

Uran z oceanów
Rozwój technologii nuklearnych wiąże się z ciągłym poszukiwaniem nowych źródeł rud uranu. Okazuje
się, że śladowe ilości tego metalu występują w oceanach. Łącznie wszystkie oceny na Ziemi niosą
w sobie 4,5 miliarda ton uranu. Taka ilośd mogłaby zaspokoid zapotrzebowanie ludzkości na to paliwo
przez 6500 lat.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1371&viewtype=single
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2012-10-10 Bruksela, Belgia
Towards a Common European
framework for Sustainable
Building Assessment (CESBA)
Sektor budowlany stanowi
krytyczny element w walce
o osiągnięcie celów pakietu
energetyczno -klimatycznego
ustanowionych na rok 2020.
W ramach kilku europejskich
projektów stworzono, porównano
i zharmonizowano różne narzędzia
do oceny budynków oraz
zrównoważonego budownictwa.
Wyniki tych prac zostaną
przedstawione podczas spotkania.
http://www.fedarene.org/

2012-10-11 Warszawa
Nowoczesne standardy
budownictwa energooszczędnego
Konferencja podsumowująca
realizację unijnego projektu
"Request - Termomodernizacja
budynków z zapewnieniem
wysokich standardów jakości
procedur i usług budowlanych
z wykorzystaniem zaleceo
świadectw charakterystyki
energetycznej (SChE)".
http://www.kape.gov.pl/new/news
20121011_20121011.phtml

2012-10-11 Katowice
Kogeneracja dziś i jutro.
Perspektywy rozwoju.
Projektowane zmiany w prawie
Warsztaty dotyczące m.in.:
aktualnych i projektowanych
decyzji i dyrektyw unijnych,
kierunków zmian i uzupełnieo
systemu wsparcia, kogeneracji
w projekcie Nowego Prawa
Energetycznego, zasad korzystania
z systemu wsparcia, innych
regulacji wspierających
kogenerację.
http://scc.com.pl/konferencje/en/k
og/zaproszenie

PRZEGLĄD KONKURSÓW
7. PROGRAM RAMOWY
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY COOPERATION
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation#energy
FP7-ENERGY-2013-1
Konkurs na długofalowe badania energetyczne.
Termin składania wniosków: 28.11.2012.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-1
FP7-SMARTCITIES-2013
Konkurs Inicjatywy Inteligentne Miasta i Społeczności.
Termin składania wniosków: 4.12.2012.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SMARTCITIES2013
FP7-2013-NMP-ENV- EeB
Konkurs na przekrojowe badania dotyczące efektywności energetycznej w budynkach w kontekście
Europejskiego Planu Odbudowy Gospodarczej.
Termin składania wniosków: 4.12.2012.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2013-NMP-ENVEeB
FP7-ENERGY-2013-IRP
Konkurs wspierający zintegrowane programy badawcze w dziedzinie energii.
Termin składania wniosków: 8.01.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-IRP
FP7-ENERGY-2013-2
Konkurs na badania z szybkim potencjałem wdrożeniowym.
Termin składania wniosków: 24.01.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-2
FP7-OCEAN-2013
Konkurs na przekrojowe prace w obszarach badao morskich i energetycznych.
Termin składania wniosków: 7.02.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-OCEAN-2013
FP7-ERANET-2013-RTD
Konkurs na projekty typu ERA-NET.
Termin składania wniosków: 28.02.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2013RTD

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IDEAS
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas
ERC-2013-StG
Konkurs dla początkujących naukowców.
Termin składania wniosków: 17.10.2012.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-StG
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2012-10-11 Ateny, Grecja
Energy and Climate Change
Konferencja poświęcona
zagadnieniom polityki
energetycznej i środowiskowej.
http://www.promitheasnet.kepa.u
oa.gr/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=85&Itemid=2
6&lang=en

ERC-2013-ADG
Konkurs dla zaawansowanych naukowców.
Termin składania wniosków: 22.11.2012.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-ADG

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PEOPLE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people
FP7-PEOPLE-2013-ITN MARIE CURIE INITIAL TRAINING NETWORKS

2012-10-14 Zakopane
XXVI Konferencja z cyklu:
"Zagadnienia Surowców
Energetycznych i Energii
w Gospodarce Krajowej" pt.
"Gospodarka - Surowce - Energia Środowisko"
Konferencja dotycząca m.in.:
wykorzystania krajowych surowców
energetycznych, tendencji
rozwojowych polskiego
i światowego sektora paliw
i energii, polityki energetycznej,
rynków paliw i energii, energetyki
konwencjonalnej i jądrowej,
energetyki odnawialnej
i rozproszonej, zagrożeo
dla przyszłości krajowej energetyki.
http://www.min-pan.krakow.pl/se/
2012-10-14 Berlin, Niemcy
Third IEEE PES Innovative Smart
Grid Technologies (ISGT) Europe
Conference
Spotkanie dotyczące inteligentnych
sieci energetycznych.
http://www.ieee-isgt-2012.eu/
2012-10-15 Stambuł, Turcja
Black Sea Wind Test 2012
Przewiduje się, że roczne
zapotrzebowanie na energię
w regionie Morza Czarnego
w latach 2012 - 2023 wzrośnie
o 6%. Turcja jest liderem
w budowie nowych elektrowni
wiatrowych. Turecki rząd zachęca
inwestorów do realizacji projektów
energetycznych z wykorzystaniem
energii odnawialnej. Konferencja
i wystawa stanowią okazję
do zaprezentowania produktów
i usług decydentom
reprezentującym cały sektor
energetyki wiatrowej w regionie.
http://www.greenworldconference
s.com/produkt_4_black_sea_wind_
test_2012.htm

Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego służącego
poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac
badawczych w ramach istniejących, międzynarodowych, doświadczonych zespołów badawczych
oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii,
przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Termin składania wniosków: 22.11.2012.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN
FP7-PEOPLE-2013-IRSES- MARIE CURIE INTERNATIONAL RESEARCH STAFF EXCHANGE SCHEME (IRSES)
Celem akcji jest wspieranie długofalowej współpracy naukowej pomiędzy instytucjami europejskimi
a instytucjami z krajów sąsiadujących z UE oraz z instytucjami z tzw. krajów trzecich poprzez wzajemne
oddelegowywanie personelu naukowego, technicznego, administracyjnego i/lub zarządzającego podczas
realizacji wspólnych projektów.
Termin składania wniosków: 17.01.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES
FP7-PEOPLE-2013-IAPP - INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIPS AND PATHWAYS (IAPP)
Projekty służące pobudzaniu mobilności międzysektorowej (nauka – przemysł), wspieraniu
długofalowego partnerstwa oraz zwiększeniu transferu wiedzy w zakresie badao i technologii.
W ramach 3-4 letnich projektów badawczych możliwa jest wymiana personelu naukowego, technicznego
i/lub zarządzającego pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją naukową. W projektach mogą uczestniczyd
różnego rodzaju instytucje sektora prywatnego. Szczególny nacisk kładziony jest na udział MŚP.
Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: 2.10.2012.
FP7-PEOPLE-2013-CIG - MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)
2-4 letnie projekty badawcze wspierające integrację naukowca w kraju członkowskim UE
lub stowarzyszonym. Graty przeznaczone są dla doświadczonych naukowców niezależnie od posiadanego
przez nich obywatelstwa.
Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: 18.10.2012.
FP7-PEOPLE-2013-IEF - IEF INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS
Indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy dla doświadczonych naukowców przebywających w krajach
członkowskich UE lub stowarzyszonych (niezależnie od posiadanego obywatelstwa), zamierzających
podjąd pracę rozszerzające umiejętności i kompetencje w innym kraju UE lub stowarzyszonym. Granty
są skierowane również do osób, które chcą powrócid do pracy badawczej po przerwie trwającej nie krócej
niż 12 miesięcy, licząc do momentu zamknięcia konkursu.
Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: 14.03.2013.
FP7-PEOPLE-2013-IIF - IIF INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS
Grant na zatrudnienie doświadczonego pracownika naukowego z krajów trzecich na okres od 1 do 2 lat,
w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia badawczego, najlepiej bazującego na transferze nowej
wiedzy/technologii z kraju trzeciego do Europy.
Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: 14.03.2013.
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2012-10-16 Warszawa
Wewnętrzny audyt energetyczny
w zakładzie przemysłowym
Szkolenie dotyczące metodologii
wykonania audytu energetycznego
w zakładach przemysłowych oraz
związanych z tym korzyści
ekonomicznych.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2012101
6_20121016_a
2012-10-16 Dusseldorf, Niemcy
European Forum for Industrial
Biotechnology and the Bio-based
Economy - EFIB 2012
Spotkanie poświęcone strategiom
rozwoju, politykom dotyczącym
biotechnologii przemysłowej,
w tym m.in. produkcji paliw
z biomasy oraz możliwości
finansowania działao z tego
obszaru.
http://www.efibforum.com/home.
aspx

FP7-PEOPLE-2013-IOF - IOF INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIP
Granty dla doświadczonych naukowców zainteresowanych wzmocnieniem międzynarodowego wymiaru
swojej kariery naukowej poprzez prowadzenie badao w uznanych, pozaeuropejskich instytucjach
badawczych.
Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: 14.03.2013.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY CAPACITIES
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities
Konkursy w obszarach: infrastruktury badawcze, nauka w społeczeostwie, współpraca międzynarodowa
oraz konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw i ich stowarzyszeo.

PROGRAM RAMOWY EURATOM
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/euratom
FP7-FISSION-2013
Konkurs na projekty w zakresie rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem.
Termin składania wniosków: 13.11.2012.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/euratom?callIdentifier=FP7-Fission-2013

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
http://visegradfund.org/

2012-10-16 Banska Bystrica,
Słowacja
ENEF 2012 - "Sustainable Use of
Natural Energy Sources on
National and Regional Level“
Tematyka spotkania: krajowe
i regionalne polityki energetyczne,
źródła odnawialne, energia
z odpadów, wysokowydajna
produkcja ciepła i energii
elektrycznej, sukcesy projektów
w zakresie efektywności
energetycznej i OZE, audyt
energetyczny i usługi w praktyce potencjalne oszczędności.
W ramach spotkania odbędzie się
również seminarium "Projekt NETCOM, the National Platform for the
Covenant of Mayors – 3x20 by
2020".
http://www.enef.eu/2012/
2012-10-16 Wrocław
Sprawozdawanie kosztów
w 7. Programie Ramowym
Szkolenie dla osób, które realizują
projekty 7.PR bądź są w fazie
negocjacji z Komisją Europejską.
http://rpk.wroclaw.pl/2012/09/25/
sprawozdawanie-kosztow-w-7programie-ramowym/

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.
Małe granty
Termin składania wniosków: 1.12.2012.

FUNDUSZ SZWAJCARSKI – PROGRAM STYPENDIALNY SCIEX
SCIEX to program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi paostwami członkowskimi UE,
w tym - Polską. Skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dyscyplin akademickich, bez ograniczeo
wiekowych. Stypendystom (doktorantom i młodym naukowcom) program ten umożliwia wyjazd
na szwajcarskie uczelnie, do instytutów naukowych i laboratoriów, gdzie mogą prowadzid własne
badania.
Termin składania wniosków: 1.11.2012.
www.sciex.pl

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
www.nauka.gov.pl
PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ NAUKOWCÓW Z REPUBLIKĄ AUSTRII
Program obejmuje projekty badawcze w dowolnej dziedzinie nauki, uzgodnione między polskimi
i austriackimi zespołami badawczymi. W ramach Programu finansuje się głównie wymianę osobową.
Termin składania wniosków: 30.10.2012.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-zglaszaniatematow-na-wymiane-osobowa-w-latach-2013-2014-do-protokolu-wykonawcze/
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2012-10-17 Warszawa
Międzynarodowe Targi RENEXPO®
Poland
Targi poświęcone technologiom
energetyki odnawialnej. Jednym
z ważniejszych tematów
promowanych w roku 2012 będzie
biomasa.
http://www.renexpo-warsaw.com/
2012-10-17 Warszawa
Warsztaty "Liberalizacja handlu
gazem"
Spotkanie dotyczące liberalizacji
rynku gazu.
http://www.trioconferences.pl/wy
darzenie/liberalizacja-handlugazem
2012-10-17 Nałęczów
XVIII Konferencja Rynek Ciepła REC 2012
Konferencja sektora
ciepłowniczego.
http://www.cire.pl/item,64548,7.ht
ml
2012-10-17 Warszawa
Seminarium IEn
2012-10-17 Budapeszt, Węgry
CEP® Clean Energy & Passive
House Expo
Konferencja i targi dotyczące
budownictwa
niskoenergetycznego, domów
pasywnych, inteligentnego
budownictwa.
http://www.cep-expo.hu/
2012-10-18 Sztokholm, Szwecja
International Seminar on
Gasification
Seminarium dotyczące gazyfikacji.
http://www.sgc.se/gasification201
2/

2012-10-18 Kraków
VI Konferencja Nauka dla Biznesu
Głównym celem tegorocznej
konferencji jest zaprezentowanie
możliwości wsparcia badao
naukowych i innowacyjnej
przedsiębiorczości. Tematem
przewodnim spotkania będzie
„Partnerstwo dla innowacji”.
http://www.transfer.edu.pl/?action
=showArticle&articleID=1808

GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII
EUROPEJSKIEJ
Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyd
międzynarodowe
konsorcjum
i
podjąd
się
koordynacji
projektu
realizowanego
w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków
finansowych na realizację zadao mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi
na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.
Termin składania wniosków: 15.11.2012.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/aktualnosci/artykul/ogloszenieministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-vi-edycji-konkursu-granty-na-granty-wspa/

NARODOWE CENTRUM BADAO I ROZWOJU
www.ncbir.gov.pl
EUREKA
Celem projektów jest opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii
produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Rezultaty projektów muszą mied szansę zaistnied
na rynku międzynarodowym. Projekty realizowane są przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych paostw
członkowskich EUREKI.
Termin składania wniosków: 21.10.2012.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/
BLUE GAS – POLSKI GAZ ŁUPKOWY
Program jest ukierunkowany na wsparcie zintegrowanych przedsięwzięd badawczo-rozwojowych,
obejmujących również przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej. O dofinansowanie
z NCBR mogą się starad konsorcja:
1/ z udziałem co najmniej jednej jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą i co najmniej jednego
dużego przedsiębiorcy; 2/ z udziałem co najmniej jednej jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą
i co najmniej jednego mikro/małego lub średniego przedsiębiorcy.
Termin składania wniosków: 22.11.2012.
http://www.ncbir.gov.pl/aktualnosci/art,1555,rozpoczyna-sie-pierwszy-konkurs-w-ramach-programublue-gas-polski-gaz-lupkowy.html
PODDZIAŁANIE 1.3.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
ROZWOJOWE W NOWEJ FORMULE, TJ. PRZY ZAANGAŻOWANIU PRZEDSIĘBIORCY

- PROJEKTY

Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie
zastosowanie w praktyce na potrzeby branży / gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze
społecznym.
Warunkiem udziału w konkursie jest uprzednie zawarcie przez organizację badawczą umowy konsorcjum
z przedsiębiorcą, który będzie beneficjentem pomocy publicznej w ramach projektu.
Termin składania wniosków: 30.11.2012.
http://www.ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjnagospodarka/aktualnosci/
POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA
Celem programu jest intensyfikacja współpracy polsko – norweskiej i podniesienie jakości prowadzonych
badao. Celem projektów finansowanych w ramach obszaru pierwszego – „ochrona środowiska”
jest rozwój nowoczesnych technologii ograniczających negatywny wpływu działalności człowieka
na środowisko.
Termin składania wniosków: 30.11.2012.
http://ncbir.gov.pl/aktualnosci/art,1541,konkurs-na-projekty-polsko-norweskie-otwarty.html
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2012-10-19 Warszawa
Administracja publiczna,
gospodarka oraz nauka wobec
przemian sektora energetycznego
Konferencja jubileuszowa z okazji
15-lecia obowiązywania ustawy
Prawo Energetyczne. Tematyka
konferencji będzie miała też ścisły
związek z oceną stopnia
transpozycji nowych unijnych
aktów prawnych, głównie tych
będących realizacją unijnej polityki
energetycznej, na grunt polskiego
porządku prawnego. Priorytetem,
jaki postawili przed sobą
organizatorzy konferencji jest
również przedyskutowanie
i przedstawienie propozycji nowego
ładu energetycznego w polskim
systemie prawnym.
http://www.prawoenergetyczne.tk
/
2012-10-22 Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Szkolenie z umiejętności
przygotowujących do wykonywania
audytów efektywności
energetycznej zgodnie z ustawą
o efektywności energetycznej
stosownie do rozporządzenia
w tym zakresie.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2012102
2_20121026_a
2012-10-23 Helsinki, Finlandia
Nordic Wood Biorefinery
Conference
Spotkanie dotyczące biorafinacji
drewna.
http://www.vtt.fi/sites/nwbc2012/i
ndex.jsp?lang=en
2012-10-24 Sopot
Konferencja "Popioły z energetyki"
Konferencja poświęcona pracy
badawczej, normalizacyjnej
i wdrożeniowej prof. Jana
Pachowskiego w obszarze
stosowania UPS w drogownictwie,
zagadnieniom usuwania amoniaku
z popiołów a także Ustawie
o Odpadach i Rozporządzeniu
Produktowemu oraz dyskusji
nad ich wpływem na gospodarkę
UPS w Polsce.
http://www.cire.pl/item,64223,7,0,
0,0,0,0,konferencja-popioly-zenergetyki.html

MAŁE GRANTY DLA KOBIET W PROGRAMIE POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA
W ramach Funduszu Małych Grantów przewiduje się wsparcie projektów badawczych realizowanych
przez kobiety - naukowców w obszarze nauk technicznych.
Termin składania wniosków: 31.01.2013.
http://ncbir.gov.pl/aktualnosci/art,1542,male-granty-dla-kobiet-w-programie-polsko-norweskawspolpraca-badawcza.html
BRIDGE – PRZEDSIĘWZIĘCIE PILOTAŻOWE
Celem programu jest wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie,
testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych.
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/bridge/
EUROSTARS
Projekty realizowane przez konsorcja, liderem jest MSP, tematyka dowolna, ukierunkowana rynkowo.
Termin składania wniosków: 4.04.2013.
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/
PROGRAM BADAO STOSOWANYCH
Program Badao Stosowanych obejmuje 2 podejścia: prowadzenie prac badawczych podejmowanych
w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne (ścieżka A)
oraz podejmowanie badao pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez
zastosowanie nowych rozwiązao w określonych branżach (ścieżka B).
Ogłoszenie konkursu planowane jest w drugiej połowie roku 2012. Czas trwania naboru - 45 dni.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/
GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Przedsięwzięcie mające na celu kompleksowe wsparcie rozwoju nowych technologii proekologicznych
poprzez wspieranie badao naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez konsorcja naukowoprzemysłowe w ramach - na razie wstępnie określonych czterech obszarów tematycznych:
• środowiskowe aspekty wydobycia gazu niekonwencjonalnego,
• efektywnośd energetyczna i magazynowanie energii,
• ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
• pozyskiwanie energii z czystych źródeł.
Ogłoszenie naboru planowane jest na październik 2012.
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1366,400-mln-zl-dla-rozwiazan-proekologicznych.html
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,358,laczymy-nauke-i-przemysl.html
LIDER
Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu,
zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów posiadających
możliwośd wdrożenia w gospodarce.
Termin ogłoszenia konkursu planowany jest na listopad 2012.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/

NARODOWE CENTRUM NAUKI
www.ncn.gov.pl
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2012.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-15-09-2012
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2012-10-25 Słok k/ Bełchatowa
Forum Technologii w Energetyce –
Spalanie Biomasy
Forum jest dwudniowym,
cyklicznym, ogólnopolskim
spotkaniem branży, spotkaniem
konferencyjno – warsztatowym
na temat eksploatacji, konserwacji
i przerabiania kotłów do spalania
i współspalania biomasy.
http://scc.com.pl/konferencje/en/f
teb/zaproszenie
2012-10-25 Berlin, Niemcy
EU Financing for Energy Efficiency
and Renewables in Public Projects
Spotkanie poświęcone
możliwościom finansowania
publicznych projektów dotyczących
efektywności energetycznej oraz
odnawialnych źródeł energii.
http://www.euroakad.eu/fileadmin
/user_upload/dateien/seminars/EU
_Financing_for_Energy_Efficiency_
and_Renewables_in_Public_Project
s_PR.pdf
2012-10-25 Wrocław
Współpraca Terytorialna –
doświadczenia i perspektywy
Celem konferencji jest
zaprezentowanie Europejskiej
Współpracy Terytorialnej jako
ważnego, skutecznego
i atrakcyjnego instrumentu rozwoju
regionalnego w kontekście toczącej
się w Unii debaty o charakterze
i kształcie programów po 2013
roku. Spotkanie będzie także okazją
do przedstawienia szerszej
publiczności stanu prac
nad nowymi programami i wyników
ekspertyzy "Wyzwania i cele
dla programów współpracy
transgranicznej z udziałem Polski
po 2013 roku".
http://www.ewt.gov.pl/Wiadomos
ci/Strony/Konferencja_EWT_doswi
adczenia_i_perspektywy_070812.a
spx
2012-10-25 Freiburg, Niemcy
Local Renewables 2012
Conference
Konferencja dotycząca lokalnego
wykorzystania źródeł
odnawialnych.
http://www.local-renewablesconference.org/freiburg2012/hom
e/

PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2012.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-2012
SONATA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu
naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające
karierę naukową posiadające stopieo naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2012.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-15-09-2012
SONATA BIS
Konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez
osoby posiadające stopieo naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopieo naukowy doktora
w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Termin składania wniosków: 15.12.2012.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis-15-09-2012

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
www.fnp.org.pl
POMOST
Finansowanie projektów realizowanych przez badaczy powracających do pracy naukowej po przerwach
związanych z opieką nad dzieckiem. Projekty mogą byd realizowane przez osoby będące na etapie stażu
podoktorskiego, zdobywania samodzielności naukowej lub powrotu do samodzielnej pracy naukowej.
Terminy składania wniosków: 15.10.2012.
HOMING PLUS
Celem programu jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu (w przypadku uczonych polskich)
lub przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy) i dynamizowanie rozwoju ich karier
naukowych poprzez stworzenie im satysfakcjonujących warunków pracy w Polsce i wspieranie
ich międzynarodowej współpracy naukowej.
Terminy składania wniosków: 15.10.2012.
VENTURES
Celem programu jest zwiększenie liczby innowacyjnych projektów realizowanych przez młodych uczonych
i zachęcenie studentów, absolwentów i doktorantów do podejmowania pracy naukowej, której wyniki
mogą znaleźd zastosowanie w innowacyjnej gospodarce.
Termin składania wniosków: 31.10.2012.
START
Stypendia dla stojących u progu kariery młodych badaczy, którzy już mogą wykazad się sukcesami
w swojej dziedzinie nauki, mające umożliwid im pełne poświęcenie się pracy badawczej.
Termin składania wniosków: 31.10.2012.
IDEE DLA POLSKI
Program dla laureatów ERC (European Research Council) Starting Grants, którzy zamierzają realizowad
projekt badawczy finansowany z grantu ERC w polskim ośrodku naukowym. Czas otrzymywania
stypendium FNP i jego wysokośd zależą od: specyfiki projektu badawczego, dotychczasowych osiągnięd
naukowych młodego uczonego, a także od okresu, na jaki planuje on pobyt w polskiej jednostce
naukowej.
Nabór ciągły.
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2012-11-07 Warszawa
Współspalanie, czy jednostka
dedykowana – w co inwestowad?
Celem spotkania jest m.in.
przedstawienie nowych
i obowiązujących regulacji
prawnych oraz projektów aktów
prawnych dotyczących biomasy
na cele energetyczne, w tym
możliwości wykorzystania odpadów
komunalnych.
http://www.masterinstitute.pl/program,112,WSPÓŁSP
ALANIE%20CZY%20JEDNOSTKA%20
DEDYKOWANA.%20W%20CO%20IN
WESTOWAD?

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI

2012-11-07 Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Szkolenie z umiejętności
przygotowujących do wykonywania
audytów efektywności
energetycznej zgodnie z ustawą
o efektywności energetycznej
stosownie do rozporządzenia
w tym zakresie.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2012110
7_20121109_a

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII” CZĘŚD 1) DOFINANSOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Rodzaj przedsięwzięd objętych konkursem: audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach,
w których minimalna wielkośd przeciętnego zużycia energii koocowej (suma energii elektrycznej
i cieplnej) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu wynosiła 20 000 MWh/rok.
Termin składania wniosków: 31.10.2012.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanieenergii/konkursewecz1/

2012-11-08 Katowice
Wsparcie efektywności
energetycznej (białe certyfikaty)
Warsztaty dotyczące ustawy
o efektywności energetycznej,
w tym systemu tzw. białych
certyfikatów.
http://scc.com.pl/konferencje/en/
bc5/zaproszenie
2012-11-12 Lizbona, Portugalia
2nd International Workshop on
Integration of Solar Power into
Power Systems
Spotkanie poświęcone integracji
energii słonecznej z sieciami
energetycznymi. Wydarzenie
będzie połączone ze spotkaniem
dotyczącym integracji energii
wiatru z sieciami energetycznymi
oraz sieci przesyłowych z morskich
farm wiatrowych.
http://solarintegrationworkshop.or
g/

http://www.opi.org.pl/
PODDZIAŁANIE 1.3.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA - WSPARCIE OCHRONY
WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności
przemysłowej powstałej w wyniku prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w jednostkach naukowych
mających siedzibę w Polsce.
Termin składania wniosków: 31.10.2012.
http://www.opi.org.pl/pl/aktualnosci4/art243,nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-trybiekonkursowym-nr-12012.html

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
http://www.nfosigw.gov.pl/

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GEOTERMALNYCH
Przedsięwzięcia w zakresie badao środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż
wód termalnych, w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii.
Termin składania wniosków: 31.10.2012.
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,66,ogloszenie-o-konkursie-geotermalnym.html
INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE
Celem programu jest optymalizacja i racjonalizacja zużycia energii: elektrycznej, gazowej, cieplnej
oraz ciepłej wody użytkowej w przestrzeniach pilotażowych celem ograniczenia lub uniknięcia emisji
do powietrza, w tym emisji CO2.
Termin składania wniosków: 3.12.2012 -31.01.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ise/ise---konkurs-i/

NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA
Projekty celowe powinny dotyczyd wprowadzenia nowoczesnych wyrobów lub technologii obejmujących
fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową, czyli bezpośrednie zastosowanie w praktyce.
Termin składania wniosków: 30.11.2012.
http://centruminnowacji.org/projekty/

SKOMPLIKOWANE I PROSTE
Konkurs na najlepszy artykuł popularnonaukowy organizowanym przez Forum Akademickie. Mogą brad
w nim udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukooczyli
35. roku życia. Artykuły powinny popularyzowad w przystępny sposób własne badania naukowe
uczestników lub badania, w których brali oni udział.
Termin przesyłania artykułów 10.10.2012.
http://www.forumakademickie.pl/
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2012-11-12 Berlin, Niemcy
7th International Renewable
Energy Storage Conference and
Exhibition (IRES 2012)
Spotkanie poświęcone
zagadnieniom wytwarzania
i magazynowania energii ze źródeł
odnawialnych.
http://www.eurosolar.de/en/index
.php?option=com_content&task=vi
ew&id=520&Itemid=143
2012-11-13 Barcelona, Hiszpania
Smart City Expo World Congress
Międzynarodowy kongres, którego
celem jest rozwój ruchu
inteligentnych społeczności
i innowacyjnych, zrównoważonych
miast. Podczas spotkania
przedstawione zostaną najbardziej
innowacyjne inicjatywy
w obszarach takich jak energia,
mobilnośd, ICT, rozwój miast,
potencjału ludzkiego itp.
http://www.smartcityexpo.com/

PROGRAMU SoMoPro
SoMoPro jest konkursem wspierającym projekty z obszarów nauk ścisłych, technicznych oraz medycznych
realizowane w wyznaczonych czeskich instytucjach.
Termin składania wniosków: 7.11.2012.
http://jcmm.cz/en/somopro/host-institutions.html

W przeglądzie nie uwzględniono:
- kredytów
- finansowania dla MSP z PARP i MG
- programów dla MSP, w których mogą zatrudniad naukowców
- programów współpracy z brokerami technologii
- programów niewspółfinansowanych
- programów termomodernizacji itp. dla jednostek naukowych
- programów dla przemysłu energetycznego (TEN-E, NER300).

2012-11-15 Stanford, USA
Poland-Silicon Valley Science and
Technology Symposium
Sympozjum dotyczące nauki,
technologii i finansowania
innowacyjnych przedsięwzięd
w kontekście istotnym dla Polski.
http://cip.gov.pl/15-17-listopada2012r-uniwersytet-stanfordapoland-silicon-valley-science-andtechnologysymposium,new_p,mg,1.html,836
2012-11-21 Bukareszt, Rumunia
RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE
Podczas spotkania przedstawione
zostaną najnowsze informacje
i technologie z obszaru energetyki
wiatrowej, słonecznej,
energetycznego wykorzystania
biomasy.
http://www.renexpobucharest.com/%20class=
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