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WYDARZENIA
2012-12-04 Berlin, Niemcy
5th International Conference on
Integration of Renewable and
Distributed Energy Resources
Podczas konferencji IRED 2012
przedstawione zostaną najnowsze
techniczne, rynkowe i polityczne
aspekty integracji odnawialnych
i rozproszonych źródeł energii
i inteligentnych sieci,
ze szczególnym naciskiem
na współpracę interdyscyplinarną
i wdrażane w wielu krajach
wielkoskalowe projekty
demonstracyjne.
http://www.conference-onintegration-2012.com/

2012-12-04 Budapeszt, Węgry
GeoPower Europe
Spotkanie poświęcone tematyce
energii geotermalnej.
http://www.greenpowerconference
s.com/EF/?sSubSystem=Prospectus
&sEventCode=GE1212HU&sSessionI
D=6728852141aacfed622fffc67723f
a9b-16386282

2012-12-04 Warszawa
Wewnętrzny audyt energetyczny
w zakładzie przemysłowym
Celem szkolenia jest przekazanie
informacji na temat metodologii
wykonania audytu energetycznego
w zakładach przemysłowych oraz
związanych z tym korzyści
ekonomicznych.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml?i
tem=szkolenia&item1=_20121204_
20121204_a

http://www.cenerg.com.pl

Zespół
Centrum Integracji Badań Energetycznych
CENERG

WIADOMOŚCI
Nanocząstki do konwersji energii słonecznej
Naukowcy z Uniwersytetu w Rice przedstawili nową, rewolucyjną technologię, która wykorzystuje
nanocząstki do konwersji energii słonecznej bezpośrednio w parę. Ogólna sprawnośd procesu wynosi
około 24% - dla porównania sprawnośd kolektorów słonecznych to 15%. Wysoka efektywnośd metody
pozwala na produkcję pary nawet z zimnej wody.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1511&viewtype=single

95% udziału źródeł odnawialnych w mocach wytwórczych
Udział źródeł odnawialnych w produkcji energii stale rośnie, wciąż jednak jest stosunkowo mały.
Opublikowane ostatnio wyniki badao wskazują, że do 2050 roku 95% energii będzie pozyskiwane
właśnie ze źródeł odnawialnych i - w większości - z wykorzystaniem obecnie już dostępnych
technologii.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1501&viewtype=single

GE świętuje 20.000 zainstalowanych turbin wiatrowych
W dniu 14 listopada firma GE świętowała instalację dwudziestotysięcznej turbiny wiatrowej. Razem
wszystkie 20.000 turbin ma zdolnośd zasilania Hongkongu i Londynu. W listopadzie 2008 roku firma
przekroczyła liczbę 10.000 zainstalowanych turbin, a w lutym 2011 - 15.000.
Około 40% nowych instalacji energetycznych zbudowanych w USA i Europie w ciągu ostatnich czterech
lat stanowiły elektrownie wiatrowe.
http://cleantechnica.com/2012/11/19/ge-celebrates-installation-of-20000th-windturbine/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IMcleantechnica+%28CleanTechnica%29

Zastosowanie naturalnych fotosystemów w urządzeniach fotowoltaicznych
Białka fotosystemu wykorzystywane przez rośliny, glony i sinice do konwersji energii słonecznej
w energię chemiczną to napędzane światłem, wysoce wydajne pompy elektronów, które mogą działad
jako generatory prądu w nanoskalowych obwodach elektrycznych. Fotosystem I wykazuje doskonałe
właściwości optoelektroniczne, właściwe tylko dla systemów fotosyntezy. Naukowcy wykazali, że
system ten może byd zintegrowany ze sztucznymi urządzeniami fotowoltaicznymi
z zachowaniem jego biomolekularnych właściwości. Nanoskalowy wymiar stwarza nadzieje
na zastosowanie fotosystemu I w optoelektronice molekularnej.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1509&viewtype=single
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2012-12-05 Wrocław
Doświadczenia z realizacji
projektów 7. PR w perspektywie
Horyzont 2020
Szkolenie adresowane jest do osób,
które rozważają udział w ostatnich
konkursach 7. PR lub przygotowują
się do pierwszych konkursów
w programie Horyzont.
http://www.wctt.pl/news/doswiad
czenia-z-realizacji-projektow-7pr/

2012-12-05 Warszawa
IV Forum Doradcy Energetycznego
Tematem tegorocznej edycji
będzie: certyfikacja i auditing
energetyczny – co przyniesie 2013
rok?
http://doradcaenergetyczny.pl/ind
ex.php/informacje-wydarzenia/81informacje-wydarzenia/1017-ivforum-doradcy-energetycznego

2012-12-06 Poznao
Z widokiem na Horyzont 2020
Spotkanie służące zapoznaniu się
z aktualnymi ustaleniami
dotyczącymi zaplanowanego
na lata 2014-2020 programu
Horyzont 2020. Będzie to
największy europejski program
finansowania badao naukowych
i innowacji o budżecie wynoszącym
około 80 miliardów euro.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php

Program Horyzont 2020: pieniądze łatwiej dostępne
Pieniądze na rozwój badao naukowych, innowacji i konkurencyjności w ramach unijnego programu
Horyzont 2020 powinny byd łatwiej dostępne dla polskich naukowców i przedsiębiorstw, dzięki nieco
innej konstrukcji niż wcześniejsze ramowe programy badawcze. „Jest prostszy, bardziej elastyczny
i zaprojektowaliśmy go w sposób, który daje naukowcom i przemysłowi z krajów takich jak Polska większe
szanse na sukces” – powiedziała PAP Carvalho - sprawozdawczyni programu Horyzont 2020.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1506&viewtype=single
Źródło: PAP

2-GW elektrownia słoneczna powstanie w Kazachstanie
Organizacja Fonrocheenergie SAS podpisała umowę z kazachskim ZhambylGidroEnergo na budowę 2-GW
elektrowni słonecznej w Kazachstanie. Projekt ma byd położony w południowej części kraju. Koszt
pierwszej fazy budowy – zakładu o mocy 24 MW, wyniesie 80 mln euro. Budowa rozpocznie się w 2013
roku.
http://cleantechnica.com/2012/11/14/2000-mw-solar-power-plant-to-be-built-inkazakhstan/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IMcleantechnica+%28CleanTechnica%29

Polskie zielone technologie będą promowane w Rosji i Chile
W listopadzie w ramach misji handlowych polscy przedsiębiorcy wyłonieni w ramach projektu GreenEvo
odwiedzą Rosję i Chile - poinformował resort środowiska. Misje promują polskie innowacyjne zielone
technologie na arenie międzynarodowej. "Jest to kolejna szansa dla polskich innowacyjnych firm
na nawiązanie współpracy biznesowej. Dla Polski to natomiast okazja, by pokazad na arenie
międzynarodowej nasze osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska i tym doświadczeniem dzielid się
z innymi krajami" - powiedziała cytowana na stronie resortu wiceminister środowiska Beata Jaczewska.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1497&viewtype=single
Źródło: PAP

NIK: paostwo źle wydaje pieniądze na naukę
Paostwo źle wydaje pieniądze na naukę; większośd środków przeznaczanych jest na niewielkie projekty
badawcze, których naukowe efekty są zwykle mizerne i nie przynoszą gospodarce oczekiwanych korzyści wynika z raportu NIK. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w 28 jednostkach, w tym
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badao i Rozwoju, Narodowym
Centrum Nauki i Polskiej Akademii Nauk oraz w 18 jednostkach naukowych i w 5 uczelniach. Celem
kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na naukę w latach
2009–2011.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1496&viewtype=single
Źródło: PAP

Rozpoczęto prace nad wykorzystaniem grafenu do magazynowania wodoru
2012-12-06 Warszawa
Konferencja "Doświadczenia
eksploatacyjne pierwszego bloku
na parametry nadkrytyczne
i pierwszego bloku opalanego
biomasą zainstalowanych w ZE
PAK"
Konferencja stwarza możliwośd
zapoznania się z doświadczeniami
z budowy i eksploatacji nowych
bloków w Zespole Elektrowni
Pątnów Adamów Konin.
http://www.igeos.pl/pl/kalendarzimprez/1579-dowiadczeniaeksploatacyjne-pierwszego-blokuna-parametry-nadkrytyczne-ipierwszego-bloku-opalanegobiomas-zainstalowanych-w-ze-paksa

Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej oraz firma Seco/Warwick ze Świebodzina rozpoczęły
prace nad wartym ok. 6,2 mln zł projektem dot. wytwarzania grafenowego materiału do magazynowania
wodoru. „Grafen to hit ostatnich lat. To nietypowy materiał określany mianem 2D, bo nie ma trzeciego
wymiaru. To pojedyncza warstwa atomów węgla, która wykazuje niespotykane właściwości mechanicznie
i fizyczne. Potencjalne możliwości jej zastosowania są niezliczone” – powiedział PAP prof. Piotr Kula z PŁ.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1494&viewtype=single
Źródło: PAP

Nowe rodzaje materiałów do magazynowania wodoru
Wodór postrzegany jest jako paliwo przyszłości. Pojazdy nim zasilane są praktycznie bezemisyjne - jedyny
produkt uboczny to woda. Dodatkowo, osiągają trzykrotnie większą sprawnośd niż pojazdy spalinowe.
Ze względu na niską gęstośd wodoru, istnieją jednak trudności z magazynowaniem tego gazu,
co stanowi z kolei barierę w komercyjnym zastosowaniu go jako paliwa. Jednym z badaczy, poszukujących
nowych materiałów nadających się do magazynowania wodoru jest Serhij Luzan. Bada on również jak
można syntetyzowad nowe materiały poprzez reakcję wodoru z nanostrukturami węglowymi.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1466&viewtype=single
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2012-12-06 Warszawa
Ceny gazu ziemnego na rynku
regulowanym oraz
konkurencyjnym - dziś i jutro
rynku gazu ziemnego
Temat spotkania realizowany
będzie w aspekcie istniejącego
rynku regulowanego,
ale seminarium podejmie również
próbę przyjrzenia się czynnikom
kształtującym ceny
na konkurencyjnym rynku gazu.
Omówione zostaną najważniejsze
czynniki kształtujące ceny gazu
ziemnego, analiza kosztów
w „łaocuchu gazowym” oraz koszty
produkcji energii elektrycznej
z gazu ziemnego i innych nośników
energii.
http://www.cire.pl/item,67732,7.ht
ml

2012-12-07 Poznao
Finansowanie projektów
w 7. PR UE
Szkolenie poświęcone aspektom
finansowym, dotyczące rozliczania
kosztów projektów finansowanych
przez Komisję Europejską w 7. PR
UE.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php

2012-12-07 Gliwice
Szkolenie "Poprawna realizacja
i rozliczanie projektów w 7. PR"
Podczas szkolenia omówione
zostaną aktualne wytyczne KE
odnośnie zasad finansowania
projektów, rodzaje kosztów
uprawnionych w 7. Programie
Ramowym oraz raporty z realizacji
projektów wymagane przez
Komisję Europejską, w tym
zaświadczenia audytora.
http://www.rpk.polsl.pl/

Naukowcy i urzędnicy o zamówieniach publicznych w nauce
Wymóg ogłaszania przetargów na wyposażenie laboratoriów znacznie spowalnia badania - alarmowali
naukowcy na konferencji. Problemy z realizacją zamówieo publicznych mogą wynikad z niewłaściwego
stosowania przepisów przetargowych - ripostował prezes UZP. Konferencję w Sejmie pt. "Zamówienia
publiczne w szkołach wyższych" zorganizował senator RP i rektor Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie, prof. Józef Zając. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele publicznych uczelni
i paostwowych urzędów.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1491&viewtype=single
Źródło: PAP

Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii w Wielkiej Brytanii
Według najnowszych badao przeprowadzonych przez analityków rynku energii alternatywnej
i opublikowanych w GlobalData, w Wielkiej Brytanii (UK) do roku 2025 wielkośd mocy zainstalowanych
w energetyce odnawialnej ma dorównad dominującemu obecnie sektorowi energetyki cieplnej.
Agresywne działania i wsparcie rządu mają byd kluczowe dla radykalnej zmiany w koszyku
energetycznym.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1490&viewtype=single

Rozwój rynku czystych technologii
Według najnowszych badao niemieckiego rządu, rynek czystych technologii jest warty obecnie ponad
2 tryliony euro i prawdopodobnie do roku 2025 podwoi swoją wartośd. Zgodnie z prognozami rynek ten
będzie rozwijał się niezależnie od potencjalnie nadal trwającego światowego kryzysu gospodarczego.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1489&viewtype=single

Konsorcjum naukowe innowacyjnych technologii wydobycia gazu z łupków
Orlen Upstream, spółka z grupy PKN Orlen, wraz z innymi podmiotami oraz uczelniami i instytucjami
badawczymi stworzyła konsorcjum naukowe, które ma wspierad rozwój innowacyjnych technologii
wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce. Orlen Upstream to spółka celowa
utworzona w 2006 r. do poszukiwania złóż i prowadzenia wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1488&viewtype=single
Źródło: PAP

Razem w Europie - nowa publikacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało broszurę „Razem w Europie - Współpraca ponad
granicami - doświadczenia i perspektywy”, przedstawiającą projekty realizowane w ramach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej. Celem publikacji jest inspirowanie do planowania nowych, nowatorskich
przedsięwzięd w ramach międzynarodowej współpracy projektowej.
http://www.ewt.gov.pl/Wiadomosci/Documents/EWT_POL_do_netu.pdf

KE: przewodnik Communicating EU Research & Innovation - A guide for project participants
Komisja Europejska opublikowała przewodnik dotyczący komunikacji, rozpowszechniania i wykorzystania
wyników projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego UE.
Przewodnik znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/General+Documenta
tion/Guidance+documents+for+FP7/Communication/Coomunicating-Research-120925-WEB_en.pdf

Gaz łupkowy - uczeni i przemysł łączą siły dla rozwoju technologii wydobycia
Moduł naukowo-przemysłowy do prac nad pozyskaniem gazu łupkowego z polskich złóż nowatorską
metodą opracowaną w Wojskowej Akademii Technicznej utworzy Katedra Mechaniki i Informatyki
Stosowanej tej uczelni wraz ze spółką Polimex-Mostostal S.A. O fundusze na rozwój technologii
konsorcjum będzie ubiegad się w ramach konkursu Narodowego Centrum Badao i Rozwoju oraz Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1461&viewtype=single
Źródło: PAP
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2012-12-10 Kraków
Dbając o zieloną przyszłośd
Nadrzędnym celem spotkania jest
wymiana doświadczeo między
beneficjentami wdrażającymi
środowiskowe projekty
współfinansowane z Programu
Infrastruktura i Środowisko.
Tematem przewodnim będą
kwestie dotyczące kryzysu
gospodarczego i jego wpływu
na projekty unijne. Podczas
konferencji odbędzie się
prezentacja wyników ewaluacji
programu oraz dyskusja dotyczącą
wykorzystania dobrych praktyk
w nowej perspektywie finansowej.
http://pois.nfosigw.gov.pl/aktualno
sci/art,149,zaproszenie-na-vkonferencje-dbajac-o-zielonaprzyszlosc.html

Unijne dofinansowanie na największą inwestycję AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisała w środę umowy na unijne dofinansowanie dwóch
inwestycji, w tym największego w historii uczelni przedsięwzięcia, jakim będzie budowa Centrum
Energetyki. Rozbudowane będzie też Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet. Utworzenie
Centrum Energetyki będzie kosztowad w sumie 189,8 mln zł, z czego 62,2 mln zł będą stanowid środki
unijne z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Reszta to środki własne uczelni i kredyt
bankowy. Wyposażenie specjalistycznych laboratoriów zostanie sfinansowane z kilku innych źródeł.
Ze względu na wielkośd przedsięwzięcia podzielono je na dwa etapy.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1479&viewtype=single
Źródło: PAP

Systemy magazynowania ciepła
Według ostatniego raportu opublikowanego przez Pike Research, w ciągu najbliższych lat w USA można
było zaobserwowad coraz większe zainteresowanie systemami magazynowania ciepła. Aktualnie
w USA moc zainstalowanych systemów solarnych wynosi 2,7 GW a - według Pike Research - do roku 2020
ma wzrosnąd do 7,2 GW. W 2011 roku zainstalowano 246 MW nowych mocy, głównie w pięciu
segmentach rynku: klimatyzatory PAC, systemy magazynowania ciepła i chłodu, miejskie systemy
energetyczne, systemy cieplne dla budownictwa wielorodzinnego, systemy magazynowania ciepła
do zastosowao komercyjnych. Wartośd amerykaoskiego rynku systemów magazynowania ciepła szacuje
się na 268 milionów dolarów rocznie.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1477&viewtype=single

Taosze panele słoneczne
2012-12-10 Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Celem szkolenia jest przekazanie
wiedzy i 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=_2012121
0_20121214_a

Koreaoska firma Hanwha SolarOne zademonstrowała pierwszy komercyjny panel słoneczny, do produkcji
którego wykorzystano nowatorską technologię wytwarzania płytek (wafli) krzemowych opracowaną przez
startup Crystal Solar. Nowo opracowana technologia może byd łatwo zintegrowana z istniejącą produkcją
paneli, którą startup zlecił firmie Hanwha, mającej duże doświadczenie w tym zakresie.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1476&viewtype=single

2012-12-11 Oxford, Wielka
Brytania
Wind Turbine Noise: From Source
to Receiver
Tematyka spotkania: kluczowe
kwestie, uwzględniane
w projektowaniu przyjaznych dla
otoczenia farm wiatrowych;
wyzwania przed jakimi stoi
przemysł wiatrowy, kierunki
rozwoju.
http://www.ewea.org/events/work
shops/wind-turbine-noise/

Posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych

Sorgo – roślina energetyczna przyszłości?
Dzięki badaniom przeprowadzonym przez Amerykaoski Departament Rolnictwa odkryto, że sorgo może
przyczynid się do rozwoju produkcji biopaliw. Sorgo to roślina trawiasta uprawiana głównie
w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych jako źródło cukrów do syropu i melasy. Cukry
rozpuszczalne wytwarzane z sorgo można przekształcid również w biopaliwa, a pozostałe włókna mogą
służyd do produkcji energii elektrycznej. Sorgo może rosnąd w różnych warunkach, jest odporne na suszę
i ma skromne wymagania w zakresie nawożenia.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1475&viewtype=single

Podczas spotkania Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Barbara Kudrycka poinformowała,
że w przyszłym programie ramowym - Horyzont 2020 duża waga przypisywana będzie badaniom
wdrożeniowym od pomysłu do przemysłu, czyli od etapu koncepcji do momentu wprowadzenia na rynek.
„Jest tutaj ogromne pole dla instytutów badawczych, których prace wpisują się właśnie w ten obszar” –
zaznaczyła. Dodatkowo, jak poinformował wiceminister Jacek Gulioski, planowane jest również większe
wsparcie dla małych i średnich projektów oraz uproszczenie procedur administracyjnych i finansowych.
„Wszystkie te założenia są korzystne dla instytutów badawczych ulokowanych najbliżej gospodarki”.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1473&viewtype=single

Recykling odpadów nuklearnych
Brytyjska placówka Sellafield pracuje nad pozyskiwaniem ameryku-241 z odpadów nuklearnych. Ameryk
ma byd wykorzystywany do zasilania statków kosmicznych dalekiego zasięgu budowanych przez
Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Celem ESA jest zastąpienie plutonu-238, gdyż materiał ten jest
obecnie dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych i Rosji. Agencja uważa, że ameryk-241 byłby dobrym
następcą plutonu.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1471&viewtype=single
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Spółki górnicze inwestują w źródła odnawialne
2012-12-12 Warszawa
Liberalizacja rynku gazu
a bezpieczeostwo energetyczne
VI edycja konferencji poświęconej
kwestiom liberalizacji rynku gazu
i bezpieczeostwa energetycznego.
http://www.adventure.pl/libgaz_2
012_wstep.php

2012-12-12 Warszawa
Akademia Solarna Lumen Technik
Szkolenie z zakresu fotowoltaiki,
którego celem jest przekazanie
kompleksowej wiedzy niezbędnej
do przygotowania i realizacji
małych i dużych instalacji
fotowoltaicznych.
http://lumentechnik.pl/szkolenia

2012-12-12 Warszawa
V Konferencja z cyklu
"Inteligentna Energia w Polsce"
Konferencja dotycząca
instrumentów finansowych
dostępnych dla polskich
beneficjentów w ramach programu
Inteligentna Energia - Europa.
http://www.cip.gov.pl/index.php?p
=new_p&idg=iee,1&id=879&action
=show

W związku z wysokimi i stale rosnącymi kosztami paliw kopalnych, spółki górnicze coraz częściej
wykorzystują odnawialne źródła energii do zasilania kopalni. Wykorzystując potencjał energii słonecznej,
wiatrowej i innych odnawialnych źródeł energii przedsiębiorstwa górnicze mogą osiągnąd duże korzyści
zarówno w perspektywie krótko- jak i długo-terminowej.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1470&viewtype=single

Dokładne pomiary dla energetyki wiatrowej
Energetyka wiatrowa ma duży potencjał jako odnawialne źródło energii, ale prawidłowe ustawienie
i zwymiarowanie turbin jest trudnym zadaniem. Nowy dwustumetrowy maszt pomiarowy zamontowany
w Niemczech pozwoli dostarczyd dokładne dane dotyczące prędkości wiatru oraz rodzaju turbulencji
jakich można się spodziewad w danym miejscu. Dane te są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania
farmy wiatrowej.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1469&viewtype=single

Ścieki wykorzystywane do produkcji elektryczności i plastiku
Oczyszczanie ścieków jest procesem energochłonnym - rocznie w Stanach Zjednoczonych pochłania moc
równą mocy czterech największych elektrowni w tym kraju. Zespół naukowców z Oregon State University
w Corvallis, kierowany przez Hong Liu, opracowuje mikrobiologiczne ogniwo paliwowe, które pozwoli
na pozyskiwanie energii ze ścieków. Wstępne wyniki doświadczeo wskazują, że możliwe będzie
wyprodukowanie nawet 2,87 wata energii z litra ścieków. Jest to prawie dwukrotnie większa ilośd niż
uzyskiwano dotychczas. Dodatkowo, produkty uboczne procesu można wykorzystad do tworzenia tanich
tworzyw biodegradowalnych.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1467&viewtype=single

Systemy skoncentrowanych ogniw fotowoltaicznych
Dzięki wsparciu i pomocy ze strony inwestorów, administracji Baracka Obamy i Narodowego
Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL), Semprius otworzył pierwszy zakładu produkcyjny w Henderson
w Karolinie Północnej. Semprius jest deweloperem półprzewodników. Tworzy moduły słoneczne
dla systemów skoncentrowanych ogniw fotowoltaicznych (CPV), głównie trójzłączowe moduły
skoncentrowanych ogniw fotowoltaicznych z arsenku galu.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1493&viewtype=single

Eksperci: informowanie o wynikach badao to obowiązek uczelni
Odpowiedzialnośd społeczna uczelni polega m.in. na umiejętnym informowaniu o wynikach badao
naukowych i przygotowaniu studentów do potrzeb rynku pracy – mówili eksperci podczas jednej z debat
Kongresu Obywatelskiego, który odbył się w Warszawie.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1487&viewtype=single
Źródło: PAP

Niedoszacowane koszty zanieczyszczenia powietrza
Zgodnie z opublikowanym ostatnio na łamach Journal of Environmental Studies and Sciences artykułem,
rząd USA znacząco niedoszacowuje kosztów zanieczyszczeo powietrza. Wynika to z wykorzystywania
wadliwego – zdaniem autorów artykułu - modelu analitycznego.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1474&viewtype=single

Centrum Integracji Badao Energetycznych CENERG, 02-981 Warszawa, Augustówka 36, tel. : (22) 3451-451, fax: (22) 642 83 76

PRZEGLĄD KONKURSÓW
2012-12-13 Warszawa
Seminarium "Fotowoltaika przyszłośd i inwestycje w branży
w świetle nowej ustawy o OZE"
Spotkanie dotyczące OZE,
w szczególności fotowoltaiki,
w tym: systemów wsparcia
w świetle nowej ustawy o OZE,
charakterystyki kształtowania się
gwarantowanych cen stałych
w poszczególnych mocach
i rodzajach instalacji, zwolnieo
z procedury wniosku o przyłączenie
do sieci, ulg i zwolnieo
w przyłączeniu priorytetowych
przyłączeo do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego,
uproszczenia w kwestii montażu,
perspektyw rozwoju fotowoltaiki
w Polsce, możliwości finansowania
fotowoltaiki, obszarów zastosowao,
pozwoleo na budowę i planowania
przestrzennego w świetle
obowiązującego prawa.
http://scc.com.pl/konferencje/en/
pv/zaproszenie

2012-12-14 Warszawa
VIII Międzynarodowa Konferencja
POWER RING 2012
Tegoroczna edycja konferencji
odbędzie się pod hasłem: „Polityka
energetyczna 2050 – wskazówki
strategiczne: Opcje zapewnienia
bezpieczeostwa energetycznego
i bezpieczeostwa dostaw oraz
promocji inwestycji w energetykę
niskoemisyjną”. Podczas spotkania
zostanie omówiony m.in. tzw.
czteropak energetyczny,
zawierający aktualizację ustawy
Prawo energetyczne, ustawy
gazowej, ustawy o OZE i ustawy
o korytarzach przesyłowych.
http://www.cire.pl/item,67662,7.ht
ml

2012-12-14 Warszawa
Seminarium IEn

7. PROGRAM RAMOWY
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY COOPERATION
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation#energy
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-SyG
Projekty mają prowadzid do przełomowych odkryd. Tematyka dowolna. Maksymalny czas realizacji - 6 lat.
Termin składania wniosków: 10.01.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-SyG
ERC-2013-CoG
Granty dla badaczy będących od 7 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora, stojących na progu osiągnięcia
dojrzałości naukowej. Maksymalny czas realizacji grantów wynosi 5 lat, a maksymalny poziom
dofinansowania – 2 mln EUR.
Termin składania wniosków: 21.02.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG
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PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PEOPLE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people
FP7-PEOPLE-2012-IAPP - INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIPS AND PATHWAYS
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 typu instytucje sektora prywatnego. Szczególny nacisk kładziony jest na udział MŚP.
Termin składania wniosków: 16.01.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IAPP
FP7-PEOPLE-2013-IRSES- MARIE CURIE INTERNATIONAL RESEARCH STAFF EXCHANGE SCHEME
Celem akcji jest wspieranie długofalowej współpracy naukowej pomiędzy instytucjami europejskimi
a instytucjami z krajów sąsiadujących z UE oraz z instytucjami z 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-CIG - MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS
2-4 letnie projekty badawcze wspierające integrację naukowca w kraju członkowskim UE
lub stowarzyszonym. Graty przeznaczone są dla doświadczonych naukowców niezależnie od posiadanego
obywatelstwa.
Termin składania wniosków: 7.03.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG

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.

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.
http://visegradfund.org/
Rozszerzone granty standardowe
Termin składania wniosków: 17.12.2012.

INICJATYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA (ISE)
KNOW-HOW EXCHANGE PROGRAMME, KEP AUSTRIA
Celem projektów KEP jest transfer know-how i najlepszych praktyk z krajów należących jednocześnie
do UE i ISE oraz z Chorwacji do krajów tj.: Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia,
Czarnogóra, Serbia.
Termin składania wniosków: 28.12.2012.
http://www.cei.int/content/cei-kep-austria-call-proposals-2013-launched

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
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.
www.fnp.org.pl
Centrum Integracji Badao Energetycznych CENERG, 02-981 Warszawa, Augustówka 36, tel. : (22) 3451-451, fax: (22) 642 83 76

2013-01-09 Warszawa,
Akademia Solarna Lumen Technik
Szkolenie z zakresu fotowoltaiki,
którego celem jest przekazanie
kompleksowej wiedzy niezbędnej
do przygotowania
i realizacji małych i dużych instalacji
fotowoltaicznych.
http://lumentechnik.pl/szkolenia

2013-01-17 Warszawa
Perspektywy rozwoju kogeneracji najnowsze regulacje europejskie
i krajowe oraz utrwalone
rozwiązania
Spotkanie dotyczące kogeneracji.
Główne zagadnienia spotkania:
podstawowe założenia Dyrektywy
„efektywnościowej” dotyczącej
kogeneracji, kogeneracja
w projekcie Nowego Prawa
Energetycznego i w ustawie OZE,
obecne zasady korzystania
z systemu wsparcia, rozliczenie
obowiązku, inne regulacje
wspierające kogenerację.
http://scc.com.pl/konferencje/en/k
og3/zaproszenie

2013-01-22 Wiedeo, Austria
Spotkanie brokerskie związane
z 15. konkursem w ramach
Inicjatywy CORNET
Spotkanie brokerskie poświęcone
poszukiwaniu partnerów
do współpracy przy składaniu
i realizacji projektów w ramach
15. konkursu Inicjatywy CORNET.
http://www.cornetera.net/index.php?seite=partnerin
g_event_vienna_2013&navigation=
6034&kanal=html

2013-01-22 Bruksela, Belgia
European info day on Intelligent
Energy – Europe Programme
Europejski dzieo informacyjny
programu Inteligentna Energia
dla Europy.
http://ec.europa.eu/energy/intellig
ent/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
www.nauka.gov.pl
PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ NAUKOWCÓW ZE WSPÓLNOTĄ FRANCUSKĄ BELGII I REGIONEM
WALONII
W ramach programu przyznawane środki przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej
(podróży i krótkich pobytów).
Termin składania wniosków: 21.12.2012.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/nabor-wnioskow-w-ramachprogramu-wymiany-osobowej-naukowcow-ze-wspolnota-francuska-belgii-i-re/

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
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
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 15.03.2013.
STAŻE PODOKTORSKIE
Konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.03.2013.
MAESTRO
Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu
realizację pionierskich badao naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki,
wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą byd odkrycia naukowe.
Termin składania wniosków: 15.03.2013.
STYPENDIA DOKTORSKIE NCN
Konkurs na stypendia doktorskie.
Termin składania wniosków: 15.03.2013.

Centrum Integracji Badao Energetycznych CENERG, 02-981 Warszawa, Augustówka 36, tel. : (22) 3451-451, fax: (22) 642 83 76

2013-01-26 Bruksela, Belgia
Badania jądrowe w dziedzinie
rozszczepienia na rzecz rozwoju
gospodarki niskoemisyjnej
Podczas konferencji przedstawione
zostaną wyniki badao
przeprowadzonych w 2012
w zakresie korzyści i ograniczeo
badao jądrowych w dziedzinie
rozszczepienia dla gospodarki
niskoemisyjnej.
http://www.eesc.europa.eu/?i=por
tal.en.events-and-activitiessymposium-on-nuclear-fission

2013-02-04 Wiedeo, Austria
The European Wind Energy
Association 2013 Annual
Conference
Wydarzenie dotyczące stanu
rynków energii wiatrowej i polityki
wiatrowej w Europie i poza nią.
Szczególna uwaga zostanie
zwrócona na pojawiające się w UE
i poza UE rynki energii wiatrowej,
określanie ram politycznych
i rynkowych, które powinny ulec
zmianie w celu przyciągnięcia
inwestycji długoterminowych,
bariery dla rozwoju energetyki
wiatrowej i najlepsze praktyki
służące przezwyciężeniu tych
barier.
http://www.ewea.org/annual2013/
2013-02-27 Warszawa
Nowe Prawo Gazowe
Zbliżający się rok 2013 przyniesie
branży energetycznej dużo zmian
legislacyjnych za sprawą tzw.
„trójpaku ustaw”. Jednym
z istotnych elementów „trójpaku”
jest Nowe Prawo Gazowe.
Wyodrębnia ono
z dotychczasowego ogólnego Prawa
Energetycznego szereg zmian jak
również nowych regulacji. Zmienią
one istotnie strukturę rynku
i reguły obowiązujące nie tylko
dostawców, ale także odbiorców
gazu. Podczas spotkania
przedstawione zostaną kierunki
zmian prawa zawarte
w projekcie.
http://scc.com.pl/konferencje/en/
npg2/zaproszenie

SYMFONIA
Konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których
badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi
dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw
w nauce. Z wnioskiem o finansowanie projektu, obejmującego przynajmniej dwa spośród
wymienionych obszarów badawczych: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki Ścisłe
i Techniczne, Nauki o Życiu, może wystąpid jednostka naukowa bądź konsorcjum naukowe.
Termin składania wniosków: 15.03.2013.
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-15-11-2012

NARODOWE CENTRUM BADAO I ROZWOJU
www.ncbir.gov.pl
GO_GLOBAL.PL – PRZEDSIĘWZIĘCIE PILOTAŻOWE
Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badao
naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.
Termin składania wniosków: 5.12.2012.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/art,1602,pierwszy-konkurs-w-ramach-go_globalpl.html
SPIN-TECH - NOWY PROGRAM WSPARCIA SPÓŁEK CELOWYCH
Głównym celem programu jest intensyfikacja procesów komercjalizacji wyników badao poprzez
wsparcie spółek celowych działających jako platforma bezpośredniej współpracy ośrodków naukowych
z biznesem.
Termin składania wniosków: 28.01.2013.
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1641,120-mln-zl-dla-spolek-naukowo-biznesowych.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://www.ncbir.pl/en/norwaygrants/call-announcements/small-grant-scheme-2012call/art,1544,160.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/
PROGRAM BADAO STOSOWANYCH
Program Badao Stosowanych obejmuje swoim zakresem 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 pod koniec roku 2012. Czas trwania naboru - 45 dni.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/
LIDER
Celem programu 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 grudzieo 2012.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/
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BRIDGE VC: BADANIE ROZWÓJ INNOWACJE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY VENTURE CAPITAL – PRZEDSIĘWZIĘCIE PILOTAŻOWE
Celem głównym Przedsięwzięcia jest wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych
we współdziałaniu z funduszami kapitałowymi oraz zwiększenie skali inwestycji prywatnych, zwłaszcza funduszy wysokiego
ryzyka, w działalnośd badawczo-rozwojową prowadzoną w Polsce.
Nabór dla funduszy kapitałowych oraz firm doradczych potrwa do 31 stycznia 2013 roku.
Działalnośd operacyjna funduszy rozpocznie się w II połowie 2013 roku.
http://www.ncbir.gov.pl/aktualnosci/art,1581,publiczno-prywatne-wsparcie-komercjalizacji-wynikow-prac-badawczorozwojowych-z-udzialem-funduszy-kapitalowych.html
INICJATYWY CORNET
Inicjatywa CORNET jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badao konkretnych branż
przemysłowych. Badania branżowe są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw,
w szczególności małych i średnich. Ich inicjatorami są zrzeszenia firm, a wykonawcami wyspecjalizowane jednostki
naukowe, działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
Termin składania wniosków: 28.03.2013.
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywacornet/aktualnosci/art,1632,planowany-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet-oraz-spotkanie-brokerskie.html
http://www.cornet-era.net/
GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Kompleksowy instrument finansowy przygotowanym wspólnie przez NFOSiGW i NCBiR. Dofinansowanie przeznaczone
będzie na przeprowadzenie badao naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych
technologii proekologicznych w poniższych obszarach: środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego,
efektywnośd energetyczna i magazynowanie energii, ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód, pozyskiwanie energii
z czystych źródeł, nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.
Termin ogłoszenia I konkursu zaplanowany jest na grudzieo 2012 r., a nabór wniosków przewidziano na początek roku
2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,395,gekon-generator-koncepcji-ekologicznych-nowy-programpriorytetowy-nfosigw.html

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
http://www.nfosigw.gov.pl/
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII CZĘŚD 2) DOFINANSOWANIE ZADAO
INWESTYCYJNYCH PROWADZĄCYCH DO OSZCZĘDNOŚCI ENERGII LUB
WZROSTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW
Celem Części 2. Programu jest dofinansowanie przedsięwzięd inwestycyjnych
realizowanych przez przedsiębiorców, prowadzących do efektywnego
wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii.
Termin składania wniosków: 21.12.2012.
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,72,7-i-8-konkurs-w-ramachprogramu-5-4-efektywne-wykorzystanie-energii-czesc-2.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: 31.01.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ise/ise--konkurs-i/
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KWAKA
Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM10, PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w strefach, w których występują znaczące przekroczenia
dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeo tych zanieczyszczeo i dla których opracowane zostały programy
ochrony powietrza,
poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeo.
Ogłoszenie I naboru planowane jest w IV kwartale 2012 roku.
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,391,zapraszamy-do-konsultacji-projektu-programupriotetowego-dotyczacego-likwidacji-niskiej-emisji-.html

LEMUR – ENERGOOSZCZĘDNE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
– KONSULTACJE PROGRAMU
Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych
budynków użyteczności publicznej.
Nabory wniosków będą odbywad się w trybie naboru ciągłego. Program będzie wdrażany w latach 2013 – 2020.
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/juz-wkrotce/art,25,konsultacje-nowego-programu-lemurenergooszczedne-budynki-uzytecznosci-publicznej.html
INWESTYCJE ENERGOSZCZĘDNE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH – KONSULTACJE PROGRAMU
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności
energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/juz-wkrotce/art,24,zapraszamy-do-konsultacji-nowego-programupriorytetowego-dla-msp.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).
Źródła grafiki wykorzystanej w newletterze:
- http://www.faslook.pl/
- http://zywiec.olx.pl/
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