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WYDARZENIA

2013-01-09 Warszawa
Akademia Solarna Lumen Technik
Szkolenie z zakresu fotowoltaiki.
Program warsztatów zapewnia
przekazanie wiedzy zarówno
z zakresu technicznego (jak dobrad
odpowiednie panele, czym różnią
się inwertery) jak i ekonomicznego
(analiza rentowności inwestycji)
oraz prawnego (co zmienia nowa
Ustawa o OZE).
http://lumentechnik.pl/szkolenia

2013-01-10 Zakopane
Nowe otwarcie na rynku paliw
gazowych
W trakcie seminarium poruszone
zostaną kontrowersyjne kwestie
dot. nadregulacji w gazownictwie.
Przedstawiona zostanie również
wizja globalnego rozwoju
gazownictwa, jaka została
zaprezentowana na
międzynarodowym Kongresie
Gazowniczym w Kuala Lumpur oraz
nowe prognozy dla rynku energii
w Polsce. Omówiony będzie
potencjał inwestycyjny firm sektora
energetycznego z uwzględnieniem
potencjału innowacyjnego polskiej
nauki.
http://www.cire.pl/item,69685,7.ht
ml

Szczęśliwego Nowego – 2013 Roku!!!
WIADOMOŚCI
Fotowoltaika w Europie
Zgodnie z raportem „Stan fotowoltaiki” Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej
w Europie zainstalowano dwie trzecie wszystkich nowych ogniw fotowoltaicznych (PV). Całkowita moc
ogniw PV w Europie wynosi 52 GW. Roczna energia elektryczna produkowana przez te ogniwa może
zasilid paostwo o zapotrzebowaniu energetycznym takim jak w Austrii. Odpowiada to 2% unijnego
zapotrzebowania na energię elektryczną. Raport podsumowuje i ocenia bieżące działania w zakresie
wytwarzania, polityki i wprowadzania ogniw PV na rynki na całym świecie.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1560&viewtype=single
Inteligentna sied przyszłości
Rozwój sektora energetycznego zmierza w kierunku niezawodności i stabilności. Zmiany zajdą m.in.
w strukturze sieci elektroenergetycznej. Oczekiwanym efektem będzie powstanie inteligentnej sieci
przyszłości (Smart Grid) – „rewolucji” w całym systemie energetycznym, której przeprowadzenie
będzie jednak wymagało skumulowanego wysiłku całego społeczeostwa. Cele wprowadzenia
technologii Smart Grid są dalekosiężne. Można tu wymienid zwiększone bezpieczeostwo Krajowego
Systemu Energetycznego, ograniczenie negatywnego wpływu sektora energetycznego na środowisko
naturalne, a także zwiększoną świadomośd konsumentów energii.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1536&viewtype=single
Nowy materiał termoelektryczny
Dzięki współpracy chemików, fizyków, naukowców materiałowych i mechaników z Uniwersytetów
Northwestern i Michigan State opracowano materiał termoelektryczny wykazujący najwyższą
na świecie wydajnośd pod względem konwersji ciepła odpadowego w energię elektryczną. Nowy
materiał na bazie półprzewodnika - tellurku ołowiu jest najbardziej efektywnym ze znanych
materiałów termoelektrycznych. Wykazuje najwyższą odnotowaną do tej pory wartośd współczynnika
efektywności termoelektrycznej ZT - 2,2. Opracowanie materiału ma szczególne znaczenie zważywszy,
że prawie dwie trzecie energii jest tracone w postaci ciepła odpadowego.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1559&viewtype=single
Prąd bez spalin – unikatowe polskie urządzenie nagrodzone w Brukseli
Bio-Hydrogen - urządzenie do produkcji energii elektrycznej z paliw i biopaliw do zasilania
indywidualnych domów, firm lub domków kempingowych to unikatowa polska technologia
zeroemisyjna. Wynalazek Grzegorza Wcisło z Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
'BioEnergia' otrzymał od jury wystawy 'BRUSSELS INNOVA 2012' jeden ze złotych medali
z wyróżnieniem, natomiast Światowa Organizacja Własności Intelektualnej OMPI uznała
przedmiotowy wynalazek za najlepszy przyznając GRAND PRIX.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1538&viewtype=single
Źródło: PAP
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2013-01-14 Szczyrk
Narada techniczna na temat:
Utrzymanie ruchu układów
i urządzeo elektrycznych oraz
automatyki w elektrowniach
i elektrociepłowniach
Spotkanie na temat aktualnych
praktyk, a więc metod przeglądów
i badao, czasokresów oraz
najczęściej występujących zakłóceo
i uszkodzeo powodujących awarie
i postoje układów i urządzeo
elektrycznych i automatyki.
http://www.cire.pl/item,69720,7.ht
ml

2013-01-15 Bruksela, Belgia
Learning by doing - making
interdisciplinarity work
Konferencja dotycząca roli badao
interdyscyplinarnych w Europie.
http://www.net4society.eu/public/
conference.php

2013-01-16 Warszawa
Seminarium IEn

2013-01-16 Warszawa
Perspektywy rozwoju kogeneracji
Najważniejsze zagadnienia
warsztatu: Decyzja Komisji
Europejskiej z 19.12.2011 roku
dotycząca wskaźników
referencyjnych i podejścia
do wsparcia Kogeneracji, nowa
dyrektywa w sprawie efektywności
energetycznej z 25 października
2012 roku 2012/27/UE dotycząca
także kogeneracji - kierunki zmian
i uzupełnieo systemu wsparcia oraz
perspektywa jego obowiązywania,
podstawowe krajowe dokumenty
prawne: ustawa i rozporządzenie,
kogeneracja w projekcie Nowego
Prawa Energetycznego i ustawie
OZE, obecne zasady z systemu
wsparcia, rozliczenie obowiązku.
http://www.eurocon.pl/wydarzenia/4-perspektywyrozwoju-kogeneracji-najnowszeregulacje-europejskie-i-krajoweoraz-utrwalone-rozwiazaniapomaranczowe-certyfikaty

Geotermalne pompy ciepła
Pompy ciepła to ekologiczne systemy ogrzewania mieszkao. Charakteryzują się one wysoką
efektywnością cieplną – na jednostkę energii elektrycznej dostarczonej przez sprężarkę uzyskuje się
4 jednostki energii cieplnej. Dzięki temu koszty instalacji tych pomp szybko zwracają się w trakcie
eksploatacji. Dodatkowo według specjalistów z Water Furnace – firmy zajmującej się produkcją
gruntowych pomp ciepła, instalacja większości jednostek wykorzystujących energię geotermalną jest
łatwa, zwłaszcza jeśli zastępuje się nimi inne systemy pracujące dzięki wymuszonemu obiegowi
powietrza.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1557&viewtype=single
Koszty utylizacji odpadów radioaktywnych
Problemy związane z odpadami radioaktywnymi stanowią jedną z głównych barier w rozwoju energetyki
jądrowej. Według brytyjskiego Departamentu ds. Energii i Zmian Klimatu (DECC) kwestie związane
z utylizacją odpadów atomowych pochłoną 2,5 biliona funtów, co stanowi 40% budżetu DECC na lata
2012-2015. Pokaźna częśd tej sumy – 1,6 biliona funtów jest niezbędna do pokrycia kosztów zarządzania
licznymi elektrowniami i repozytoriami odpadów w Sellafield. Składowane są tam między innymi
radioaktywne pozostałości po broni jądrowej oraz programach jądrowych, prowadzonych przed 50 laty.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1555&viewtype=single
Nowa strategia energetyczna Anglii
Brytyjski rząd opracował nową strategię, której celem jest osiągnięcie do 2020 roku redukcji
zapotrzebowania energetycznego, równoważnego produkcji 22 elektrowni. Została ona opublikowana
przez Departament ds. Energii i Zmian Klimatycznych (DECC). Główne założenia dotyczą długofalowych
zmian sposobu zużycia energii w sektorach takich jak budownictwo, transport oraz produkcja. Strategia
zawiera także szereg akcji, które przyczyniły się do zmniejszenia zużycia energii praktycznie od momentu
wprowadzenia.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1556&viewtype=single
GP zwiększa produkcję pojazdów elektrycznych
Mary Barra, wiceprezes firmy General Motors ogłosiła, że do 2017 roku, firma ma nadzieję
na oddanie do użytku 500 000 pojazdów, mających w swoim napędzie elementy elektryczne.
Firma będzie się koncentrowad na rozwiązaniach plug – in, takich jak zastosowane w Chevroletcie Volt,
wprowadzonym na rynek w 2010 roku. Unowocześnione wersje tej technologii zastaną wprowadzone np.
Chevroletcie Spart EV, który ma byd dostępny w sprzedaży już w 2013 roku.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1558&viewtype=single
Zasoby paliw kopalnych
Zasoby paliw nieodnawialnych pomału ulegają wyczerpaniu. Według Statystycznego Przeglądu Światowej
Energii BP pokłady węgla wystarczą na kolejne 112 lat, zasoby ropy, wynoszące 1652,6 miliardów baryłek
– na następne 54,2 roku, natomiast zasoby gazu ziemny - na 63,6 roku. Warto zauważyd jednak,
że w ciągu ostatnich 50 lat rezerwy ropy i gazu ziemnego się zwiększyły.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1537&viewtype=single
Naukowcy chcą zmiany przepisów dotyczących zamówieo publicznych
Naukowcy proponują zmiany w przepisach dotyczących zamówieo publicznych w instytucjach
naukowych, m.in. podniesienie progu przetargowego na finansowanie zakupów na potrzeby badawcze.
Prezes Urzędu Zamówieo Publicznych (UZP) propozycji nie aprobuje. Projekt, którego inicjatorem jest
prof. Jan Środoo z Instytutu Nauk Geologicznych PAN, zakłada zwiększenie kwoty zakupów, dla których
instytucje naukowe i uczelnie muszą ogłaszad przetargi, do unijnego progu 130 tys. euro. Obecnie ośrodki
te - podobnie jak inne instytucje paostwowe - muszą rozpisywad przetargi na wszystkie zakupy i zlecenia
warte więcej niż 14 tys. euro. Zmiana ta ma zmniejszyd opóźnienia w realizacji badao. Przyczyną tych
opóźnieo są właśnie procedury przetargowe.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1539&viewtype=single
Źródło: PAP
MŚ: Polska gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w 2013 roku
Polska została wybrana na gospodarza kolejnego szczytu klimatycznego ONZ, który odbędzie się
na przełomie listopada i grudnia 2013 roku - poinformowało PAP Ministerstwo Środowiska.
"Kandydatura Polski została pozytywnie przyjęta podczas konferencji w Dausze (Katar). Bardzo
dziękujemy za wszystkie głosy i czekamy na formalną decyzję" - powiedział minister środowiska Marcin
Korolec.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1521&viewtype=single
Źródło: PAP
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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 z dnia 25.10.2012,
kogeneracja w projekcie Nowego
Prawa Energetycznego i ustawie
OZE, obecne zasady korzystania
z systemu wsparcia, rozliczenie
obowiązku, inne regulacje
wspierające Kogenerację.
http://scc.com.pl/konferencje/en/k
og3/zaproszenie

2013-01-17 Kraków
Sympozjum KRAB2013: Program
Horyzont 2020, projekty UE
i wdrożenia
Sympozjum Krajowej Rady
Koordynatorów Projektów
Badawczych UE KRAB poświęcone
będzie przygotowywanemu
Programowi Ramowemu Horyzont
2020 i wdrożeniom wyników
Projektów UE.
http://krab2013h2020.syskonf.pl/

2013-01-21 Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Szkolenie przygotowujące
do wykonywania audytów
efektywności energetycznej
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 10
sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu audytu
efektywności energetycznej (Dz. U.
z 27.08.2012 poz. 962).
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013012
1_20130125_a

Fizyk: Elektrownie jądrowe są bezpieczne
Odpowiednio skonstruowane i funkcjonujące elektrownie jądrowe są bezpieczne dla środowiska i ludzi.
Takie są elektrownie trzeciej generacji, które będą budowane w Polsce – przekonywał fizyk Łukasz
Koszuk. Fizyk z Fundacji Forum Atomowe przypomniał o obawach społeczeostwa związanych z planami
budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju, która ma powstad na północy Polski.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1518&viewtype=single
Źródło: PAP
Tusk: inwestycje w edukację i naukę to szansa w czasach kryzysu
Inwestycje w edukację i naukę zdecydują o sytuacji Polski w czasach kryzysu - przekonywał premier
Donald Tusk. Zapowiedział, że pieniądze będą kierowane przede wszystkim tam, gdzie uczelnie wyższe
będą współpracowały z przedsiębiorcami. Szef rządu wziął udział w otwarciu Centrum Nowoczesnego
Kształcenia Politechniki Białostockiej, wybudowanego dzięki wsparciu funduszami unijnymi.
Poinformował, że w ostatnich latach w Polsce zainwestowano w infrastrukturę oświatowo-naukową
24 mld zł.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1522&viewtype=single
Źródło: PAP
NCBJ: dodatkowe moce "Marii" zapewniają ciągłośd diagnostyki nowotworów
W Świerku rusza dodatkowa produkcja molibdenu 99 - radioaktywnego izotopu wykorzystywanego
w diagnostyce nowotworów. Reaktor „Maria” wypełni lukę po nieprzewidywanym wyłączeniu reaktora
w Holandii – poinformował w piątek rzecznik instytutu. „Polski reaktor badawczy +Maria+ ratuje
światową medycynę nuklearną. Podczas nieprzewidywanego wyłączenia reaktora badawczego w Petten,
uruchamia dodatkowe napromieniania zapewniając dostawy molibdenu 99 w ilości pozwalającej na
wykonanie 300 tys. procedur medycznych” – poinformował PAP rzecznik Narodowego Centrum Badao
Jądrowych (NCBJ) Marek Sieczkowski.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1523&viewtype=single
Źródło: PAP
Umowa o współpracy Politechniki Warszawskiej z koncernem Areva
Politechnika Warszawska podpisała we wtorek umowę, rozszerzającą współpracę z francuskim
koncernem Areva - jednym z największych producentów technologii nuklearnych. Porozumienie
obejmuje
głównie
kształcenie
kadr
dla
energetyki
i
przemysłu
nuklearnego.
Prorektor ds. Nauki PW prof. Rajmund Bacewicz wyraził nadzieję, że kształcone obecnie pokolenie
polskich inżynierów będzie pracowało już przy polskiej elektrowni jądrowej i powiązanym z nią
przemyśle. "Mamy już spore grono wykształconych specjalistów i jesteśmy gotowi poszerzyd nauczanie
o studia w języku angielskim" - powiedział PAP.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1549&viewtype=single
Źródło: PAP
22 polskie „Pomysły z polotem” w konkursie Airbusa
Ponad 6 tys. studentów z całego świata, w tym 22 z Polski, zgłosiło się do konkursu „Pomysły z polotem”.
Jego uczestnicy zgłaszali pomysły i koncepcje na bardziej ekologiczne rozwiązania w branży lotniczej.
Najlepsi w nagrodę otrzymają 30 tys. euro.
W konkursie organizowanym przez Airbusa, bierze udział 618 zespołów, reprezentujących 82
narodowości. Uczestnicy przedstawili pomysły na bardziej ekologiczne lotnictwo przyszłości. W tym roku
w konkursie zarejestrowało się dwukrotnie więcej studentów niż w roku ubiegłym.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1562&viewtype=single
Źródło: PAP
Innowatorzy Mazowsza nagrodzeni
Troje młodych uczonych i dwie firmy z Mazowsza otrzymały tytuł Innowator Mazowsza.
W organizowanym po raz czwarty konkursie nagradzane są firmy i młodzi naukowcy stawiający
na nietuzinkowe rozwiązania. Liczę na to, że potencjał, jakim są przedsiębiorstwa oraz naukowcy z terenu
województwa mazowieckiego, podejmujący działalnośd innowacyjną, zostanie wykorzystany, że będzie
zmieniał region - powiedział podczas uroczystości wręczenia nagród marszałek Adam Struzik.
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1554&viewtype=single
Źródło: PAP
Prof. Strupczewski: potrzebne są różne rodzaje energii
Prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badao Jądrowych powiedział w piątek podczas Forum
Energetycznego w Sopocie, że potrzebne są różne rodzaje energii i należy rozwijad je wszystkie. W drugim
dniu VII Forum Energetycznego w Sopocie, podczas dyskusji poświęconej energetyce jądrowej,
Strupczewski zwrócił uwagę, że potrzebne są różne rodzaje energii, "a energia jądrowa jest niewątpliwie
czysta i jest tania, i jest to fakt obiektywny na całym świecie".
http://www.cenerg.com.pl/index.php?page=news&language=pl&id=1524&viewtype=single
Źródło: PAP

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

PRZEGLĄD KONKURSÓW
2013-01-22 Warszawa
Nowy model rynku energii
elektrycznej
Do kluczowych zagadnieo spotkania
należą: możliwości alokacji mocy
przesyłowych w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej, plany i
perspektywy rozbudowy sieci
energetycznych w Polsce, market
coupling z Niemcami, Czechami,
Słowacją, Węgrami, Ukrainą,
Szwecją, instrumenty pochodne
na rynku energii w polskiej teorii
i skandynawskiej praktyce,
wymiana międzysystemowa jako
możliwośd optymalizacji portfela
zakupowego.
http://www.trioconferences.pl/wy
darzenie/nowy-model-rynkuenergii-elektrycznej

2013-01-22 Warszawa
IDEAS: Przygotowanie wniosku
o Consolidator grant
Spotkanie na temat przygotowania
wniosku: formularze, częśd B1 i B2.
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci
/imprezy/i.html?id=4860

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

7. PROGRAM RAMOWY
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY COOPERATION
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation#energy
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/appmanager/participants/portal?_nfpb=true&_windo
wLabel=portletInstance_60&portletInstance_60_actionOverride=%2Fportlets%2Fcall%2Ffp7CallMenu%2
Fgo2Ideas&_pageLabel=call_FP7#wlp_portletInstance_60
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

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PEOPLE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal?_nfpb=true&_windo
wLabel=portletInstance_60&portletInstance_60_actionOverride=%2Fportlets%2Fcall%2Ffp7CallMenu%2
Fgo2People&_pageLabel=call_FP7#wlp_portletInstance_60
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

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
W czasie konferencji możliwy
będzie dostęp do wyników 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 dotyczyd będzie 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/

2013-02-13 Warszawa
Praktyczne aspekty efektywności
energetycznej zgodnie ze
standardem ISO 50001
Celem szkolenia jest przekazanie
wiedzy na temat Systemu
Zarządzania Energią wg ISO 50001
oraz metodologii wykonania
audytu energetycznego w zakładzie
przemysłowym i korzyści
ekonomicznych z tym związanych.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013021
3_20130215_a

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. Granty 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/appmanager/participants/portal?_nfpb=true&_windo
wLabel=portletInstance_60&portletInstance_60_actionOverride=%2Fportlets%2Fcall%2Ffp7CallMenu%2
Fgo2Capacities&_pageLabel=call_FP7#wlp_portletInstance_60
Konkursy w obszarach infrastruktury badawcze, nauka w społeczeostwie, współpraca międzynarodowa
oraz konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw i ich stowarzyszeo.

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE WODORU I OGNIW PALIWOWYCH - FCH JU
Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru i Ogniw Paliwowych jest formą partnerstwa publicznoprywatnego
wspierającego badania w zakresie technologii wodoru i ogniw paliwowych.
Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: 15.01.2013.
Przewidywany termin składania wniosków: koniec marca 2013.
http://www.fch-ju.eu/event/public-information-session-2013-fch-ju-call-proposals

PROGRAM INTELIGENTAN ENERGIA DLA EUROPY - IEE
Program IEE jest głównym instrumentem Unii Europejskiej wspierającym działania poza-technologiczne
w dziedzinie energii odnawialnej, poszanowania energii i racjonalizacji zużycia energii w transporcie.
Przyczynia sie do zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej energii dla Europy, wzmacniając europejską
konkurencyjnośd. IEE jest jedną z trzech części Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności
i Innowacji na lata 2007-2013 (CIP).
Termin składania wniosków: 8.05.2013.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm

FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI
Fundusz Badawczy Węgla i Stali wspiera projekty badawcze w sektorze węgla i stali. Zakres tematyczny
projektów obejmuje procesy produkcji, zastosowanie, wykorzystanie i konwersję zasobów,
bezpieczeostwo pracy, ochronę środowiska, redukcję emisji CO2 związaną z wykorzystaniem węgla
i produkcją stali.
Termin składania wniosków: 17.09.2013.
http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/infopack_en.html

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAO NAUKOWO-TECHNICZNYCH - COST
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera koordynację
badao finansowanych z funduszy narodowych między innymi w obszarze fizyki, chemii, technologii
materiałowych, nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.
Termin składania wniosków: 29.03.2013.
http://www.cost.eu/
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2013-02-20 Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Szkolenie przygotowujące
do wykonywania audytów
efektywności energetycznej
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia
10 sierpnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu audytu
efektywności energetycznej (Dz. U.
z 27.08.2012 poz. 962).
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013012
1_20130125_a

2013-02-20 Nałęczów
Zarządzanie Energią
i Teleinformatyka - ZET 2013
Konferencja dot. m.in.
informatyzacji i planów
rozwojowych w zakresie
informatyki w sektorze
energetycznym.
http://www.cire.pl/item,69669,7.ht
ml

2013-02-26 Kielce
Targi ENEX 2013
Targi ENEX - NOWA ENERGIA
to przede wszystkim możliwośd
zapoznania się ze sposobami
pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych, przy użyciu: wiatru,
słooca i wody.
http://www.targikielce.pl/index.ht
ml?k=enex_ne&s=index

2013-02-27 Kazimierz Dolny
XIII edycja Ogólnopolskiego
Kongresu EnergetycznoCiepłowniczego POWERPOL
Spotkanie dotyczące kwestii
restrukturyzacji sektora
energetyczno-ciepłowniczego,
rosnących potrzeb inwestycyjnych
oraz sposobów na ich
finansowanie, a także perspektyw
rozwoju alternatywnych źródeł
energii.
http://www.ecb.biz.pl/powerpol/In
formacje

LIFE+
LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie
na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie
procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska
oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązao dla problemów dotyczących ochrony środowiska.
Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: 14.02.2013.
Przewidywany termin składania wniosków: 25.06.2013.
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

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: 1.09.2013.
www.sciex.pl

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
www.fnp.org.pl
HOMING PLUS – ostatni konkurs
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.
Termin składania wniosków: 15.03.2013.
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.
Termin składania wniosków: 15.03.2013.
START
Stypendia dla stojących u progu kariery młodych badaczy, którzy mogą się już wykazad sukcesami
w swojej dziedzinie nauki. Stanowią one zachętę do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie
stypendystom pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
Termin składania wniosków: 31.10.2013.
VENTURES - ostatni konkurs
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 gospodarce.
Termin składania wniosków: 15.04.2013.
IDEE DLA POLSKI
Program dla laureatów European Research Council (ERC) 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.
POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA NAUKOWA COPERNICUS – COPERNICUS AWARD
Wspólne przedsięwzięcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),
wyróżniające najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej mogących
wykazad się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy, jak również
znaczącymi sukcesami w promowaniu młodej kadry badawczej.
Termin zgłaszania nominacji do nagrody zostanie podany w I połowie 2013 roku.
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2013-02-27 Warszawa
Nowe Prawo Gazowe
Spotkanie dotyczące projektu
nowego prawa gazowego. Projekt
to obecnie podstawowy dokument,
w którym zawarte są kierunki zmian
sektora gazowego, które będą
dotyczyd wszystkich odbiorców.
Projekt ten ma pomóc
w rozwiązaniu najbardziej istotnych
problemów branży i dostosowad ją
do wymogów europejskich.
http://scc.com.pl/konferencje/en/
npg2/zaproszenie

2013-02-28 Warszawa
Międzynarodowe Forum
Fotowoltaiki
Celem Forum jest zintegrowanie
środowisk biznesowych,
naukowych i samorządowych
w celu promowania innowacyjnych
i przyjaznych środowisku rozwiązao
fotowoltaicznych. Forum będzie
promowało zwiększenie
wykorzystania i pozyskiwania
energii słonecznej w oparciu
o najnowsze technologie.
http://scc.com.pl/konferencje/en/f
pv/pl/zaproszenie

MISTRZ – stypendia profesorskie
Konkurs 2013: nauki chemiczne i o materiałach.
Subsydia wspierające wybitnych uczonych w podjęciu nowego kierunku badao lub kontynuowaniu
prowadzonych już prac badawczych. Program jest adresowany do osób aktywnych naukowo i takich,
które potrafią zarazem łączyd pracę badawczą z kształceniem młodej kadry.
Konkurs w oparciu o nominacje.
WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE
Stypendia umożliwiające wyjazd o charakterze sabbatical leave do uznanych ośrodków naukowych
za granicą i prowadzenie tam pracy badawczej. Program jest adresowany do laureatów programu
MISTRZ, którzy zakooczyli realizację projektu finansowanego z subsydium FNP.
PROJEKT SZKOLENIOWY SKILLS
Projekt jest adresowany przede wszystkim do laureatów i stypendystów FNP. Jego podstawowymi celami
są: zwiększenie skuteczności naukowców w zakresie zarządzania projektami badawczymi i zespołami
naukowymi, a także promocji nauki; integracja; wymiana doświadczeo oraz zacieśnienie współpracy
między uczestnikami projektu. Cele te są realizowane poprzez m.in.: szkolenia i warsztaty, wizyty
studyjne pracowników sektora B+R w wiodących zagranicznych ośrodkach finansujących naukę, program
mentoringowy, konferencje i panele dyskusyjne.
Oferta szkoleo w projekcie SKILLS.
http://szkolenia.fnp.org.pl

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
www.nauka.gov.pl
WSPARCIE UDZIAŁU W INICJATYWIE EIT - KIC INNOENERGY
W ramach naboru mogą byd zgłoszone wnioski o finansowanie kosztów udziału polskich jednostek
w inicjatywie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) - Wspólnota Wiedzy i Innowacji
w obszarze zrównoważonej energii (KIC InnoEnergy). Do wniosku dołącza się kopię dokumentu
potwierdzającego członkostwo jednostki naukowej w KIC InnoEnergy oraz informację o korzyściach
z członkostwa lub udziału strony polskiej w pracach KIC InnoEnergy w poprzednim roku.
Termin składania wniosków: 10.01.2013.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/wsparcie-udzialu-w-inicjatywie-eit-kic-innoenergy/
ŚCIEŻKI KOPERNIKA
Projekty obejmujące m.in. warsztaty, eksperymenty w laboratoriach i wystawy naukowe, które
przybliżają młodzieży szkolnej dokonania naukowe. W konkursie mogą startowad konsorcja złożone
z jednostek naukowych oraz różnych instytucji zajmujących się popularyzacją nauki, np. organizacji
pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
Termin składania wniosków: 31.01.2013.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/komunikat-ministra-nauki-iszkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-grudnia-2012-r-o-ustanowieniu-przedsiewz/
STYPENDIA NAUKOWE DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW
Minister przyznaje corocznie, na podstawie zgłoszonych wniosków, stypendia naukowe dla wybitnych
młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukooczyli 35. roku życia, zatrudnionych
w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe może byd przyznane na okres nie dłuższy niż 36
miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszad rady naukowe, rady wydziałów lub organy
reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.
Termin składania wniosków 31.03.2013.
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/stypendia-dla-mlodychnaukowcow/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/artykul/zasady-przyznawania-stypendiow-naukowychdla-wybitnych-mlodych-naukowcow/
DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma byd przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/formularze/formularze/artykul/zalacznikido-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-13-pazdziernika-2010-1/
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2013-03-06 Warszawa
4 Międzynarodowy Kongres
Energii Odnawialnej greenPOWER
2013
Kongres Green Power to miejsce
spotkao i dyskusji przedstawicieli
polityki, biznesu i nauki
zajmujących się rozwojem
odnawialnych źródeł energii.
Na Kongresie wypracowywane
i przedstawiane są strategie
kształtujące przyszłośd
energetyczną opartą o rozproszone
źródła wiatru, słooca, biomasy,
biogazu i biopaliw, wody a także
geotermalne. Wieloletnie
doświadczenie i kompetencje
organizatorów, Rady Programowej
oraz partnerów sprawił w ostatnich
edycjach, że Kongres zyskał
szerokie grono sympatyków
z Polski, Europy i świata.
http://www.cire.pl/item,69077,7.ht
ml

2013-03-07 Düsseldorf, Niemcy
Successful R&I in Europe 2013:
Takeoff for Horizon 2020
Konferencja dotycząca
innowacyjnych projektów
badawczo- rozwojowym
w obszarach takich jak ICT, energia,
nanomateriały
i nanotechnologie.
http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fp
a/evt/aga/?v=757

2013-03-18 Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Szkolenie przygotowujące
do wykonywania audytów
efektywności energetycznej
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia
10 sierpnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu audytu
efektywności energetycznej (Dz. U.
z 27.08.2012 poz. 962).
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013031
8_20130322_a

INWESTYCJE BUDOWLANE
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma byd przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/formularze/formularze/artykul/zalacznikido-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-13-pazdziernika-2010/
NAGRODY MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ORAZ NAUKOWO-TECHNICZNE
Kandydatów do nagrody można będzie zgłaszad do 15.12.
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/nagrody-ministra/
KRAJOWE NAUKOWE OŚRODKI WIODĄCE (KNOW)
Status KNOW przyznawany jest na pięd lat. Przez ten czas najlepsze jednostki mogą z budżetu paostwa
otrzymad dodatkowe finansowanie, wynoszące nawet 50 mln zł. Pieniądze te mogą byd przeznaczone
m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie
atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe
wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych, naukowych sław. Przyznawanie
statusu KNOW najlepszym ośrodkom naukowym jest jednym z elementów reformy szkolnictwa wyższego
z 2011 roku.
Termin ogłoszenia konkursu zależy od decyzji ministra.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/
MOBILNOŚD PLUS
Celem programu pn. „Mobilnośd Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom
studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych
ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej
dziedzinie nauki.
Termin ogłoszenia konkursu zależy od decyzji ministra.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/mobilnosc-plus/
IDEAS PLUS
Program „Ideas Plus” ma na celu przeciwdziałanie zaobserwowanej tendencji spadku zainteresowania
polskich naukowców udziałem w konkursach organizowanych przez międzynarodowe instytucje oraz
zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości prowadzonych w jednostkach naukowych badao,
wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy oraz stymulowanie wieloośrodkowych badao naukowych.
Termin ogłoszenia konkursu zależy od decyzji ministra.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/ideas-plus/
IUVENTUS PLUS
Do konkursu mogą byd zgłoszone projekty prowadzone przez młodych naukowców, którzy do dnia
złożenia wniosku nie ukooczyli 35 roku życia, jeśli wyniki ich badao zostały opublikowane lub przyjęte
do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations
Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH).
Termin ogłoszenia konkursu zależy od decyzji ministra.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/iuventus-plus/
TOP 500 INNOVATORS SCIENCE - MANAGEMENT – COMMERCIALIZATION - PROGRAM STAŻOWOSZKOLENIOWY
Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy
z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu
powinna przyczynid się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków
przeznaczonych na badania tak, aby zapewnid transfer wyników prac B+R do gospodarki.
Termin ogłoszenia konkursu zależy od decyzji ministra.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/top-500-innovators-niebawemstart-drugiej-edycji-programu/

NARODOWE CENTRUM NAUKI
www.ncn.gov.pl
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 15.03.2013, 15.09.2013.
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2013-04-09 Warszawa
Polski Energy Manager
Celem szkolenia jest przekazanie
wiedzy na temat racjonalnego
użytkowania energii, poznanie
podstaw prowadzenia polityki
zarządzania energią w zakładach
przemysłowych oraz związanych
z tym korzyści ekonomicznych oraz
określenie roli i zadao Energy
Managera i audytora
wewnętrznego w zakładzie
przemysłowym.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013040
9_20130411_a

2013-04-16 Tatrzaoska Łomnica,
Słowacja
VI Forum Dyskusyjne
Doświadczenia eksploatacyjne
instalacji odsiarczania spalin
Organizowane w cyklu dwuletnim
Forum służy wymianie doświadczeo
przedstawicieli energetyki
zawodowej i przemysłowej
eksploatujących lub planujących
budowę IOS oraz prezentacji
nowych zagadnieo w dziedzinie
odsiarczania, obejmujących
technologie, prawo, finansowanie
inwestycji, ochronę środowiska itd.
http://www.cire.pl/item,64806,7.ht
ml

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, 15.09.2013.
STAŻE PODOKTORSKIE
Konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.03.2013, 15.03.2014.
STYPENDIA DOKTORSKIE NCN
Konkurs na stypendia doktorskie.
Termin składania wniosków: 15.03.2013, 15.03.2014.
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 przyznanie środków finansowych na realizację międzydziedzinowego projektu
badawczego 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, 15.03.2014.
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-15-11-2012
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.06.2013, 15.12.2013.
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: 15.06.2013, 15.12.2013.
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: 15.09.2013.
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: 15.09.2013.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis-15-09-2012

NARODOWE CENTRUM BADAO I ROZWOJU
www.ncbir.gov.pl
PATENT PLUS
Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie
ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników
badao naukowych lub prac rozwojowych.
Termin składania wniosków: 18.01.2013.
Kolejny nabór wniosków planowany jest na kwiecieo- maj 2013.
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/
Centrum Integracji Badao Energetycznych CENERG, 02-981 Warszawa, Augustówka 36, tel. : (22) 3451-451, fax: (22) 642 83 76

2013-04-24 Wiedeo, Austria
European Algae Biomass
Konferencja dotycząca najnowszych
technologii wykorzystania glonów
do celów energetycznych, produkcji
biopaliw i wychwytywania CO2 przy
pomocy alg.
http://www.wplgroup.com/aci/con
ferences/eu-eal3.asp

2013-04-24 Warszawa
VIII Konferencja i Targi PSEW 2013
- Rynek energetyki wiatrowej
w Polsce
Uczestnicy Konferencji będą mogli
zapoznad się z oceną bieżącej
sytuacji na rynku, zdobyd
informacje na temat najnowszych
trendów oraz usłyszed najbardziej
aktualne prognozy rozwoju
energetyki wiatrowej w Polsce, ale
też w Europie i na świecie. Będzie
to również okazja do poznania
rozwiązao wielu palących
problemów prawnych,
technologicznych czy związanych
z kwestiami finansowania. Sesje
tematyczne jak co roku
prowadzone będą przez wybitnych
ekspertów z branży energetyki
wiatrowej.
http://www.cire.pl/item,69434,7.ht
ml

2013-05-14 Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Szkolenie przygotowujące
do wykonywania audytów
efektywności energetycznej
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia
10 sierpnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu audytu
efektywności energetycznej (Dz. U.
z 27.08.2012 poz. 962).
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013051
4_20130516_a

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://ncbir.gov.pl/aktualnosci/art,1541,konkurs-na-projekty-polsko-norweskie-otwarty.html
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).
Termin składania wniosków: 1.02.2013.
Kolejny nabór wniosków planowany jest na wrzesieo – październik 2013.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych
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. Nowością jest możliwośd ubiegania się o fundusze osób z tytułem
zawodowym magistra.
Termin składania wniosków: 15.02.2013.
Kolejny nabór wniosków planowany jest na grudzieo 2013 - styczeo 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/
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 MŚP. Ich inicjatorami są zrzeszenia
firm a wykonawcami wyspecjalizowane jednostki naukowe, działające na rzecz konkretnego sektora
przemysłowego.
Termin składania wniosków: 28.03.2013.
Kolejny nabór wniosków planowany jest na wrzesieo 2013.
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywacornet/aktualnosci/art,1632,planowany-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet-oraz-spotkaniebrokerskie.html
http://www.cornet-era.net/
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/
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/
KONKURS POLSKO-IZRAELSKI
Polsko-izraelskie konkursy są ukierunkowane na projekty, których celem jest rozwijanie innowacyjnych
produktów oraz rozwiązao technologicznych mających realne perspektywy zastosowao komercyjnych.
Termin naboru przewidziany na styczeo i grudzieo 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/
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ERA-NET ECO-INNOVERA
Celem ERA-NET Eco-Innovera jest wspieranie badao i upowszechnianie wiedzy w obszarze eko-innowacji,
m.in. rozwoju „zielonych” technologii, procesów, produktów i usług.
Nabór planowany jest na styczeo – luty 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eco-innovera/
2013-05-20 Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Szkolenie przygotowujące
do wykonywania audytów
efektywności energetycznej
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia
10 sierpnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu audytu
efektywności energetycznej (Dz. U.
z 27.08.2012 poz. 962).
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013052
0_20130524_a

2013-05-22 Szczyrk
Forum Dyskusyjne „Diagnostyka
i chemia dla energetyki”
Podczas forum specjaliści
Energopomiaru i zaproszeni goście
będą prezentowad doświadczenia
eksploatacyjne, wyniki pomiarów
i badao, a także nowe możliwości
techniczne w zakresie diagnostyki,
oczyszczania urządzeo i instalacji,
chemii energetycznej, antykorozji,
gospodarki wodno-ściekowej
i pomiarów fizykochemicznych.
http://www.energopomiar.com.pl/
index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=77%3Aviii-forumdyskusyjne-diagnostyka-i-chemiadlaenergetyki&catid=50&Itemid=90

INNOTECH
INNOTECH jest programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych
przedsięwzięd z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym
wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech). Program skierowany
jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników
badao, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.
Nabór wniosków planowany jest na kwiecieo – maj 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innotech/
GO_GLOBAL.PL – PRZEDSIĘWZIĘCIE PILOTAŻOWE
Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badao
naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.
Nabór wniosków planowany jest na kwiecieo – czerwiec 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/art,1602,pierwszy-konkurs-w-ramach-go_globalpl.html
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-wynikowprac-badawczo-rozwojowych-z-udzialem-funduszy-kapitalowych.html
ERA-NET SOLAR
Celem SOLAR-ERA.NET jest wspieranie strategicznego planowania, programowania i prowadzenia badao
związanych z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, m.in.
z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw fotowoltaicznych (PV).
Nabór planowany jest na czerwiec-wrzesieo 2013.
http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/solar/
EUREKA
Celem projektów jest opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii
produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi; rezultaty projektu muszą mied szansę zaistnied na
rynku międzynarodowym. Projekty realizowane przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych paostw
członkowskich EUREKI.
Termin składania wniosków: 15.04.2013.
Przewidywany termin zakooczenia następnego naboru –15.10.2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/
BLUE GAS – POLSKI GAZ ŁUPKOWY
Program jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badao i Rozwoju oraz Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A. Jest on ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięd
badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej,
prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym
z wydobyciem gazu łupkowego
Nabór wniosków planowany jest na wrzesieo- grudzieo 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
http://www.nfosigw.gov.pl/
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2013-06-06 Kopenhaga, Dania
European Biomass Conference &
Exhibition
Podczas konferencji przedstawione
zostaną najważniejsze techniczne
i biznesowe problemy rynku
biomasy, omówione zostaną
zasoby rynku oraz polityki
i regulacje dotyczące sektora.
http://www.conferencebiomass.com/

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/
GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Gekon jest kompleksowym instrumentem finansowym 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.
Nabór wniosków w ramach I konkursu przewidziano na początek roku 2013.
http://program-gekon.pl/
PROGRAM „KWAKA” DOTYCZĄCY LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI
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 początek 2013 roku.
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/juz-wkrotce/art,22,zapraszamy-do-konsultacji-projektu-programupriotetowego-dotyczacego-likwidacji-niskiej-emisji-.html
LEMUR – ENERGOOSZCZĘDNE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – KONSULTACJE
Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych
energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Program będzie wdrażany w latach 2013 – 2020.
Nabory wniosków będą odbywad się w trybie ciągłym.
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
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
OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Program w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 czeka na zatwierdzenie przez Darczyoców.
Założenia Programu dotyczą termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (wraz z wymianą
oświetlenia wbudowanego) i możliwości zastąpienia istniejących źródeł zaopatrujących przedmiotowe
budynki, nowoczesnymi, w tym wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się,
że Beneficjentami Programu mogą byd jednostki sektora finansów publicznych i podmioty niepubliczne
realizujące zadania publiczne. Intensywnośd dofinansowania jest przedmiotem ustaleo.
Planowany nabór wniosków - I kwartał 2013 roku.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/aktualnosci/art,11,informacja-o-planowanychnaborach.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).
Źródło grafiki wykorzystanej w newletterze: http://www.faslook.pl/.
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