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Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek
oraz Nowego Roku pełnego
głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju,
wiary i wytrwałości,
radości i optymizmu
a także wszechogarniającego poczucia
spełnienia.

WYDARZENIA

2013.12.04
Wrocław
Szkolenie: Aspekty prawne
i administracyjne zatrudniania
naukowców – mobilność
międzynarodowa w świetle
przepisów prawa polskiego
Szkolenie adresowane do osób
zainteresowanych udziałem
w programie Horyzont 2020.
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html

Zespół
Centrum Integracji Badań Energetycznych
CENERG
WIADOMOŚCI

2013.12.05
Wrocław
Dzień Informacyjny "Patrz
w przyszłość Horyzont 2020"
Szkolenie adresowane do osób
zainteresowanych udziałem w nowym
programie ramowym - Horyzont
2020. Szkolenie poprowadzą eksperci
Krajowego Punktu Kontaktowego
Anna Wiśniewska oraz Grażyna
Omarska, a o swoich doświadczeniach
w realizacji projektów w 7. Programie
Ramowym opowie dr Elżbieta
Gumienna-Kontecka z Uniwersytetu
Wrocławskiego.
http://www.wctt.pl/page/patrz-wprzyszlosc-HORYZONT-2020/

Artykuł pracowników Centrum CENERG w Portalu Naukowca
W Portalu Naukowca ukazał się artykuł pt. ”Zarządzanie po europejsku - o koordynowaniu projektów
międzynarodowych”. Autorami artykułu są dr inż. Aneta Świercz, dr. inż. Andrzej Sławiński oraz
mgr Maria Kaska – pracownicy Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. Artkuł opisuje, jak
efektywnie planować i czuwać nad realizacją projektu międzynarodowego - z jego złożonością
i istniejącymi ograniczeniami, aby zakończył się on osiągnięciem wcześniej zdefiniowanych celów.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/artykul-pracownikow-centrum-cenerg-w-portalunaukowca

Przedstawiciel Centrum CENERG powołany w skład Komitetu Interesariuszy NCBiR
W dniu 28 listopada 2013 Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołał Komitet
Interesariuszy – nowe, niezależne ciało doradcze, którego zadaniem będzie rekomendowanie
rozwiązań mających wpływ na doskonalenie funkcjonowania Centrum. W skład
trzynastoosobowego Komitetu powołana została dr inż. Aneta Świercz, reprezentująca Centrum
Integracji Badań Energetycznych CENERG Instytutu Energetyki.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/dyrektor-ncbr-powolal-komitet-interesariuszy-761
Spalane biomasy a emisja rtęci
W wielu gospodarstwach domowych, zwłaszcza w krajach rozwijających się, jako źródło energii
używane są różne rodzaje biomasy. Ekolodzy i naukowcy zwracają jednak uwagę, że spalanie biomasy
wiąże się z emisją rtęci. W samym 2010 roku z elektrowni, kopalni złota i innych miejsc spalania
biomasy na całym świecie wyemitowano około 2000 ton rtęci. Rtęć powoduje różne problemy
zdrowotne, szczególnie u dzieci. Ograniczenie ekspozycji na rtęć pozostaje jednak wyzwaniem.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/spalane-biomasy-a-emisja-rteci
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2013.12.05 - 2013.12.06
Bruksela, Belgia
Horizon 2020 Energy Information
Day – 2014 and 2015 calls
Oficjalne spotkanie informacyjne
i brokerskie dotyczące najbliższych
konkursów energetycznych
programu Horyzont 2020.
http://www.b2match.eu/energycall
2014
http://ec.europa.eu/research/conf
erences/2013/energy_infoday/info
day_energy_en.htm

2013.12.09 - 2013.12.13
Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Celem szkolenia jest przekazanie
informacji 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=oferta&item1=oferta_szkole
nia&item2=terminy

2013.12.09
Białystok
Polski Kongres Energii
Odnawialnej 2013
Polski Kongres Energii Odnawialnej
- Energia Jutra ma na celu
przedstawienie najnowszych
prognoz oraz informacji
gospodarczych, a także
regulacji prawnych i praktycznych
aspektów związanych z szeroko
pojętym inwestowaniem
w odnawialne źródła energii
w Polsce.
http://www.energiajutra.eu./pl/

Pierwsza elektrownia falowa w Walii
Rząd walijski przychylił się do realizacji u wybrzeży Walii projektu budowy pierwszej elektrowni
falowej. Elektrownia będzie miała moc 10 MW i będzie w stanie zasilić około 10 tysięcy gospodarstw.
Koszt inwestycji szacowany jest na 70 mln GBP, z czego 10 mln GBP zostanie przekazane przez rząd
walijski z ramach Funduszu Marine Energy Array Demonstrator (MEAD). Wykonawcą projektu będzie
Marine Current Technologies (MTC), spółka zależna Siemensa, we współpracy z npower RWE największą firmą energetyczną Wielkiej Brytanii. MTC dostarczy pięć turbin przepływowych o mocy
2 MW każda. Jedna z takich turbin działa już Strangford Lough w Irlandii Północnej.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/pierwsza-elektrownia-falowa-w-walii
W Wielkiej Brytanii powstanie nowoczesna elektrownia jądrowa
W marcu tego roku potwierdzono informację o budowie w Anglii nowego i pierwszego od prawie 20 lat
bloku jądrowego – Hinkley C. Będzie to pierwsza w Wielkiej Brytanii siłownia jądrowa nowej generacji.
Wybuduje ją francuski koncern EDF, który będzie również jej przyszłym operatorem. Powierzchnia, jaką
zajmie cały kompleks wyniesie około 1,7 km2.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/w-wielkiej-brytanii-powstanie-nowoczesna-elektrowniajadrowa
Jak stracić pół biliona Euro?
Pod takim - nieco przewrotnym tytułem w październiku 2013 r. ukazał się artykuł w „The Economist”.
Przedstawiono w nim przyczyny znacznego spadku wartości europejskich zakładów produkujących
energię elektryczną. Analizie poddano okres od roku 2008 do 2013.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/jak-stracic-pol-biliona-euro
Opracowywanie tańszych, alternatywnych ogniw słonecznych dla Europy
W obliczu zmiany klimatu i coraz wyższych światowych emisji CO2, zapotrzebowanie na odnawialne
technologie energetyczne osiągnęło obecnie poziom szczytowy. Niemniej, aby cieszyły się powszechną
akceptacją na rynku, nowe technologie muszą być tanie, nadawać się do masowej produkcji i łatwo się
wdrażać. Ostatecznie chodzi o to, by zachować równowagę przy minimalizowaniu emisji gazów
cieplarnianych bez uszczerbku dla przyszłego rozwoju gospodarczego i jakości życia.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/opracowywanie-tanszych-alternatywnych-ogniwslonecznych-dla-europy
Źródło: http://cordis.europa.eu/
Pro-środowiskowe działania Hondy
Już niedługo położona w jednej z najbardziej wietrznych części stanu Ohio fabryka Hondy będzie
zaspokajać cześć własnego zapotrzebowania na energię elektryczną energią ze źródeł odnawialnych.
Honda planuje budowę dwóch turbin wiatrowych, każda o wysokości prawie 80 metrów i długości
łopat prawie 50 metrów. Turbiny mają produkować łącznie 10 000 MWh energii elektrycznej rocznie,
co stanowi 10% zapotrzebowania fabryki. Instalacja i utrzymanie turbin będą wykonane przez firmę
Juhl Wind of Pipestone. Ich koszt wyniesie około 8 milionów USD.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/pro-srodowiskowe-dzialania-hondy
Budowanie miast o niemal zerowym zużyciu energii
W ramach ambitnego, czteroletniego projektu mają zostać opracowane i zademonstrowane
powtarzalne strategie projektowania, budowania i zarządzania projektami renowacji dzielnic na dużą
skalę w ramach dążenia do niemal zerowego zużycia energii w mieście. Wyniki otworzą drogę przed
nowymi działaniami, które przybliżą UE do osiągnięcia wyznaczonego na 2020 r. celu zapewnienia
minimalnego zużycia energii przez nowe budynki.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/budowanie-miast-o-niemal-zerowym-zuzyciu-energii-726
Źródło: http://cordis.europa.eu/

Problem z eksportem gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych
Gaz LNG cieszy się obecnie w Stanach Zjednoczonych dużą popularnością. Problem stanowi jednak
możliwość zagospodarowania nadwyżki tego gazu, którą dysponują producenci. Może ona zostać
sprzedana w USA lub wyeksportowana do Azji i Europy, gdzie gaz może być sprzedany po znacznie
wyższej cenie. Na nieograniczonej prawem produkcji i eksporcie gazu skorzystają jego producenci,
natomiast zbilansowanie dostaw w czasie pozwoli na długotrwały, stabilny wzrost gospodarczy kraju
oraz przyczyni się do zapewnienia niezależności energetycznej.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/problem-z-eksportem-gazu-ziemnego-w-stanachzjednoczonych
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2013.12.09 - 2013.12.10
Warszawa
Forum kojarzenia partnerów
w transferze wiedzy i innowacji
Forum jest częścią projektu
systemowego pn. „Mazowiecka
Sieć Ośrodków Doradczo –
Informacyjnych w zakresie
innowacji - MSODI” realizowanego
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, dążącym
do tworzenia warunków
i rozwiązań służących pobudzaniu
innowacyjności regionu, budowy
regionalnego systemu
innowacyjności oraz wzajemnych
powiązań różnych podmiotów
reprezentujących kluczowe
dziedziny rozwoju województwa –
biznes, nauka oraz administracja
samorządowa.
http://cenerg.ien.com.pl/wydarze
nia/events/forum-kojarzeniapartnerow-w-transferze-wiedzy-iinnowacji

2013.12.10 - 2013.12.11
Warszawa
Wdrażanie Smart Grid – ramy
standardów, ryzyka, konflikty
Podczas konferencji przedstawione
i przedyskutowane zostaną
następujące tematy: stanowisko
Prezesa URE w sprawie ram
interoperacyjności i wymienności
elementów sieci Smart Grid, ryzyka
budowy Smart Grid (OSD E i ich
korporacje), konflikt
protokołów/procesorów (panel
dyskusyjny), drogi zarządzania w/w
ryzykami i konfliktami – rola
integratorów i aktywnych
odbiorców energii, jak aktywni
odbiorcy skorzystają z nowych
rozwiązań, prezentacje
integratorów/dostawców
technologii oraz integratorów
i dostawców usług ESCO.
http://wdrazanie-smartgrid.emca.pl/

Najnowsze badania dotyczące rozmieszczenia turbin wiatrowych
W październiku 2013 zespół z University of Delaware, College of Earth, Ocean and Environment
opublikował w Geophysical Research Letters wyniki badań opisujące jak rozmieszczenie turbin
wiatrowych wpływa na wydajność ich pracy. Do swych badań naukowcy wykorzystali farmy wiatrowe
znajdujące się w pobliżu Szwecji. Porównali oni aktualny układ turbin z sześcioma alternatywnymi
konfiguracjami. Każdą z konfiguracji badano przez tydzień przy pomocy symulacji komputerowych.
Wyniki prac były zdumiewające - zmiana położenia turbin poprawiała wydajność ich działania nawet
o 33%.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/najnowsze-badania-dotyczace-rozmieszczenia-turbinwiatrowych
Podnoszenie wydajności ekologicznej oczyszczalni ścieków
W Europie jest ponad 65 tysięcy oczyszczalni ścieków, z których każda świadczy na rzecz lokalnej
ludności usługi pierwszorzędnej wagi. Dzięki zamontowaniu nowego i innowacyjnego sprzętu, zakłady
te mogą obniżyć zużycie energii o 25% i zwiększyć usuwanie substancji biogennych o 20%.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/podnoszenie-wydajnosci-ekologicznej-oczyszczalnisciekow
Źródło: http://cordis.europa.eu/
Inteligentna energia - przyszłość energetyki w Europie
UE wyznaczyła cel - obniżenie o 20% rocznego zużycia energii pierwotnej w Europie do 2020 roku
- i zaproponowała kilka działań zmierzających do podniesienia efektywności. Działania te kładą nacisk
na transport publiczny i budynki, gdzie potencjalne oszczędności są największe. Ponadto poznanie
potrzeb użytkownika końcowego i powierzenie mu większej kontroli również może odegrać kluczową
rolę. Z tego względu UE stale wspiera inicjatywy, w ramach których energia jest dostarczana tam, gdzie
jest potrzebna, a odbiorcy mają możliwość lepszego zarządzania swoim zużyciem.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/inteligentna-energia-przyszlosc-energetyki-w-europie
Źródło: http://cordis.europa.eu/

Prof. Schellnhuber: co do walki z ociepleniem - jestem optymistą
Możemy zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, jeśli wykorzystamy cały nasz potencjał
technologiczny, ekonomiczny i intelektualny. Jestem pod tym względem optymistą - powiedział PAP
dyrektor Poczdamskiego Instytutu Badania Skutków Zmian Klimatu, prof. Hans Joachim Schellnhuber.
Prof. Hans Joachim Schellnhuber, fizyk i matematyk, jest uznanym na świecie ekspertem w dziedzinie
klimatu, dyrektorem Poczdamskiego Instytutu Badania Skutków Zmian Klimatu i przewodniczącym
Niemieckiej Grupy Doradczej ds. Zmian Globalnych; autorem ponad 250 publikacji naukowych i wielu
książek.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/prof-schellnhuber-co-do-walki-z-ociepleniem-jestemoptymista-733
Źródło: PAP
Szczyt klimatyczny ONZ COP19/CMP9
W dniach 11-22 listopada 2013 roku w Warszawie odbył się największy globalny szczyt klimatyczny COP 19, poświęcony światowej polityce klimatycznej. Konferencja COP19 to 19. sesja Konferencji
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Równolegle z COP19 odbyło
się 9. spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP9). Zdaniem uczestników szczyt klimatyczny zakończył się
sukcesem. "Udało nam się spełnić wszystkie oczekiwania wobec szczytu klimatycznego w Warszawie.
Droga do przyjęcia w Paryżu umowy zobowiązującej wszystkie państwa świata do działań na rzecz
klimatu została otwarta" stwierdził minister środowiska, Marcin Korolec - pełniący funkcję prezydenta
zgromadzenia.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/szczyt-klimatyczny-onz-cop19cmp9

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

2013.12.10
Katowice
Forum Polskiej Platformy
Ekoinnowacji pt. „Ekoinnowacje
w nowej perspektywie finansowej
w kraju i Europie: Środowisko
i energia – z czego finansować
projekty i z kim współpracować?”
Celem Forum jest zaprezentowanie
możliwości
finansowania przedsięwzięć
dotyczących badań, rozwoju
i wdrażania innowacyjnych
rozwiązań w obszarze środowisko
i energia w nowej perspektywie
finansowej z funduszy
strukturalnych, norweskich
oraz programu Horyzont 2020.
Zaprezentowane zostaną też
inicjatywy koordynowane przez
Ministerstwo Gospodarki oraz
Ministerstwo Środowiska na rzecz
budowania zielonej gospodarki.
http://cenerg.ien.com.pl/wydarzen
ia/events/forum-polskiejplatformy-ekoinnowacji-ptekoinnowacje-w-nowejperspektywie-finansowej-w-kraju-ieuropie-srodowisko-i-energia-z-c

2013.12.10
Warszawa
Komisje Kwalifikacyjne - zasady
powoływania i funkcjonowania
oraz nowy model powoływania
w świetle projektów Prawa
Energetycznego i Prawa Gazowego
Podczas spotkanie poruszane będą
zagadnienia takie jak: podstawy
prawne funkcjonowania komisji
w tym omówienie zmian
wprowadzonych ustawą z 19
sierpnia 2011 r., uznawalność
uprawnień na terytorium RP,
wnioski o powołanie komisji i akty
dotyczące funkcjonowania komisji,
skład komisji, zespoły
egzaminacyjne oraz uprawnienia
komisji i jej członków,
przeprowadzanie egzaminów
i dokumentowanie pracy komisji.
http://euro-con.pl/blokitematyczne/energetyka/324komisje-kwalifikacyjne-zasadypowolywania-i-funkcjonowaniaoraz-nowy-model-powolywania-wswietle-projektow-prawaenergetycznego-o-prawa-gazowego

Naukowcy o tym, co przeciętny Kowalski może zrobić na rzecz klimatu
Gaśmy niepotrzebne żarówki, zamieńmy auto na rower, ograniczmy konsumpcję. Drobne zmiany
codziennych nawyków nie powstrzymają globalnego ocieplenia, ale zmieniają nasz sposób myślenia
i najbliższe otoczenie - przekonują polscy naukowcy. „Skuteczne przeciwdziałanie globalnemu
ociepleniu wymaga ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększonego wiązania dwutlenku
węgla przez nowe lasy. Swoją cegiełkę możemy dołożyć oszczędzając energię, gasząc niepotrzebne
żarówki czy używając żarówek energooszczędnych. Warto też szukać współkorzyści, np. dostrzec,
że w porównaniu z jazdą samochodem, jazda rowerem jest tańsza, zdrowsza i bardziej przyjazna
środowisku, a zatem i klimatowi” – tłumaczył w rozmowie z PAP Zbigniew W. Kundzewicz profesor
nauk o ziemi z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu i z Poczdamskiego Instytutu
Badania Skutków Zmian Klimatu w Niemczech.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/naukowcy-o-tym-co-przecietny-kowalski-moze-zrobic-naŹródło: PAP
rzecz-klimatu
Kudrycka: udało się zbudować europejski system nauki i szkolnictwa
Polska nauka jest coraz bardziej konkurencyjna, udało się zbudować nowoczesny, europejski system
nauki i szkolnictwa wyższego – napisała w oświadczeniu prof. Barbara Kudrycka, żegnając się
z MNiSW. Funkcję minister nauki i szkolnictwa wyższego Kudrycka pełniła od listopada 2007 r., czyli
najdłużej ze wszystkich dotychczasowych szefów tego resortu od 1989 roku.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/kudrycka-udalo-sie-zbudowac-europejski-system-nauki-iszkolnictwa
Źródło: PAP
Lena Kolarska-Bobińska - socjolog z politycznym zacięciem
Nowa minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska uważa, że Polska
nowoczesna powinna być oparta na wiedzy, badaniach, nauce. Socjolog, europosłanka Platformy
Obywatelskiej, była szefowa CBOS, podkreśla, że wywodzi się ze środowiska naukowego. Prof. Lena
Kolarska-Bobińska jest socjologiem polityki i gospodarki. W latach 1991-1997 była dyrektorem
Centrum Badania Opinii Społecznej, a od 1997 r. do 2009 r. kierowała Instytutem Spraw Publicznych.
Od 2009 r. jest posłanką do Parlamentu Europejskiego. Zasiada tam w Komisji ds. Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Petycji.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/lena-kolarska-bobinska-socjolog-z-politycznym-zacieciem747
Źródło: PAP
Kolarska-Bobińska chce efektywnie wydawać pieniądze na naukę
Efektywnie i skutecznie chce wydawać pieniądze na naukę, także te z unijnego budżetu, nowa minister
nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. Eurodeputowana Platformy Obywatelskiej
zastąpi dotychczasową minister prof. Barbarę Kudrycką. "Uważam, że nauka jest wygraną tego budżetu
europejskiego właśnie ze względu na środki. Teraz musimy te pieniądze wspólnie ze środowiskami
naukowymi wydawać bardzo efektywnie i skutecznie" – zadeklarowała Kolarska-Bobińska.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/kolarska-bobinska-chce-efektywnie-wydawac-pieniadzena-nauke
Źródło: PAP
Obywatele Nauki: potrzebny długofalowy plan strategiczny dla nauki
Obywatele Nauki wezwali nową szefową resortu nauki do współpracy przy wypracowaniu
długofalowego planu strategicznego dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Docenili też odchodzącą
minister Barbarę Kudrycką, m.in. za podwyżki dla nauczycieli akademickich. Przedstawiciele ruchu
społecznego "Obywatele Nauki" w przesłanym PAP komunikacie zaznaczyli, że decyzje podjęte przez
Barbarę Kudrycką w ciągu jej sześcioletniego urzędowania z pewnością poważnie zmieniły polski
system akademicki oraz naukowy.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/obywatele-nauki-potrzebny-dlugofalowy-planŹródło: PAP
strategiczny-dla-nauki
Innowacyjność w Polsce wystrzeliła w górę!
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wydatków na badania i rozwój
za 2012 rok. Dzięki polityce stymulowania prac badawczo-rozwojowych wśród przedsiębiorców, którą
Ministerstwo Nauki realizuje wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, wydatki na B+R
osiągnęły rekordowy wynik 14,4 mld zł i są o prawie 23% wyższe niż rok wcześniej.
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące działalności badawczo-rozwojowej
(B+R) w 2012 roku. Badaniem objęto podmioty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe
w sposób ciągły lub doraźny: przedsiębiorców, szkoły wyższe, jednostki naukowe Polskiej Akademii
Nauk, instytuty badawcze.
Źródło: NCBiR
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/innowacyjnosc-w-polsce-wystrzelila-w-gore

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

2013.12.11
Warszawa
Horyzont 2020 - nowy Program
Ramowy w zakresie badań
naukowych i innowacji - III Dzień
Informacyjny
Dzień informacyjny dotyczący
nowego Programu Ramowego Horyzont 2020. Podczas spotkania
przedstawione zostaną: założenia
i zasady programu, w tym zasady
uczestnictwa i udostępniania
wyników projektu, zasady
wdrażania programu – założenia
i zakres programów pracy,
składanie wniosków o granty
(w tym Participant Portal), zasady
oceny wniosków, informacja
o opublikowanych konkursach.
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci
/imprezy/i.html?id=5091

2013.12.12
Warszawa
VI konferencja z cyklu
"Inteligentna Energia w Polsce"
Celem konferencji jest przede
wszystkim wymiana doświadczeń
na temat realizacji działań,
w obszarze energetyki,
finansowanych w ramach programu
„Inteligentna Energia - Europa”
oraz przygotowania
do finansowania projektów
miękkich w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020.
http://www.cip.gov.pl/index.php?p
=new_p&idg=iee,1&id=1050&actio
n=show

NCBiR: skuteczne narzędzie do generowania umów komercjalizacji B+R
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniło narzędzie do generowania umów komercjalizacji
B+R. Program wspiera w sporządzaniu umów: sprzedaży prawa do IP, licencji, raportu w postaci
licencji, raportu w postaci prawa do IP oraz modułów i zapisów umowy spółki z o.o. Narzędzie zostało
udostępniono w ramach portalu Bridge Info. Korzystanie z niego jest bezpłatne, wymaga jedynie
rejestracji.
http://ncbr-komercjalizacja.pl/login.php
Narzędzia wspomagające transfer wiedzy
Fundacja ProRegio udostępniła innowacyjne w skali regionu i kraju praktyczne narzędzia wspierające
transfer wiedzy i technologii pomiędzy sektorem nauki i biznesu oraz proces komercjalizacji wyników
prac naukowych. Narzędzie jest dostępne na stronie http://www.sciencenetwork.eu.
UE upraszcza procedury w programie Horyzont 2020
W nowym programie ramowym, na który przeznaczonych ma być ponad 77 mld euro, uprościliśmy
zasady finansowania projektów – mówiła podczas inauguracji programu Horyzont 2020 w Warszawie
komisarz ds. badań, innowacji i nauki UE Maire Geoghegan-Quinn. Mniej skomplikowane mają być
procedury zarówno przy przygotowywaniu wniosków, jak i przy rozliczaniu projektów, a dodatkowo
skrócony ma być czas między wysłaniem wniosku a otrzymaniem dotacji. "Ma to zachęcić badaczy,
innowatorów, a także małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w programie" – zaznaczyła.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ue-upraszcza-procedury-w-programie-horyzont-2020
Źródło: PAP

77 proc. badanych uważa, że nauka jest pozytywna dla społeczeństwa
Ponad trzy czwarte (77 proc.) Europejczyków uważa, iż nauka i technologia ma pozytywny wpływ na
społeczeństwo - wynika z badania opinii społecznej Eurobarometr. Tylko dwóch na pięciu
respondentów czuje się poinformowanych o tym, co dzieje się w nauce.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/id-77-proc-badanych-uwaza-ze-nauka-jest-pozytywna-dlaspoleczenstwa
Źródło: PAP

2013.12.12
Bruksela, Belgia,
EURELECTRIC Conference
Konferencja "Future electricity
markets with or without capacity
mechanisms: What does Europe
say?" dotyczy możliwości
dostosowania rynku energii
elektrycznej do rosnącego
znaczenia OZE; możliwości
koordynacji różnych rynków energii
oraz znaczenia Komisji Europejskiej
w kierowaniu tym procesem.
http://www.eurelectric.org/events
/2013/future-electricity-marketswith-or-without-capacitymechanisms-what-does-europesay/
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2013.12.12
San Francisco, Stany Zjednoczone
Destination Europe: Your Research
& Innovation Opportunities
Celem wydarzenia jest
przedstawienie europejskich
badania i innowacji oraz możliwości
dla Naukowców z całego świecie
zainteresowanych pracą w Europie
lub współpracą z europejskimi
instytucjami naukowymi
i badawczymi.
http://ec.europa.eu/research/iscp/
index.cfm?pg=destinationEurope

2013.12.13
Ateny, Grecja
Sustainable Energy Priorities
Under The Greek Presidency
Spotkanie organizowane w ramach
greckiej prezydencji UE. Spotkanie
dotyczyć będzie zrównoważonej
energii, w tym działań władz
publicznych związanych ze
zmniejszeniem emisji CO2 oraz
możliwości dla firm, które chcą
inwestować w odnawialne źródła
energii.
http://www.managenergy.net/net
working_meetings/1365#.UptO19q
x7GF

2013.12.16 - 2013.12.18
Sopot
VIII Forum Energetyczne (2013)
Forum Energetyczne w Sopocie to
największa konferencja poświęcona
problemom energii w Polsce
i Europie Środkowej.
http://www.forumekonomiczne.pl/

PRZEGLĄD KONKURSÓW
HORYZONT 2020
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
Planowany termin ogłoszenia większości konkursów: 11.12.2013.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents

Doskonała Baza Naukowa
Przyszłe i powstające technologie
Celem konkursów będzie wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie
zaawansowanych innowacji. Wspierana będzie współpraca między dyscyplinami naukowymi
w odniesieniu do radykalnie nowych pomysłów obarczonych wysokim stopniem ryzyka w celu
przyspieszenia opracowania najbardziej obiecujących nowych obszarów nauki i technologii oraz
ustrukturyzowania społeczności naukowych na szczeblu Unii.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workprogrammes/future_and_emerging_technologies_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=
none
Działania Marie Skłodowskiej Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych, a także atrakcyjne
możliwości rozwoju kariery i wymiany wiedzy, poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność
naukowców, w celu jak najlepszego przygotowania ich do podjęcia obecnych i przyszłych wyzwań
społecznych.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workprogrammes/msca_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
Infrastruktura badawcza
Celem projektów będzie rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na rok 2020 i kolejne lata,
wspieranie jej potencjału w zakresie innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych
działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii i współpracy międzynarodowej.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workprogrammes/european_research_infrastructures_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=n
on

Wiodąca pozycja w przemyśle
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych
Celem konkursów będzie zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, materiałów
zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz
technologii kosmicznej. Nacisk zostanie położony na interakcje i konwergencję między różnymi
technologiami i w ich obrębie.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workprogrammes/nanotechnologies_materials_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none

Wyzwania społeczne
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
Konkurs na projekty dotyczące efektywności energetycznej, konkurencyjnej energii niskoemisyjnej,
inteligentnych miast i społeczności.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workprogrammes/secure_clean_and_efficient_energy_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=
none

EURATOM
Konkursy na projekty dotyczące energetyki jądrowej.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workprogrammes/euratom_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
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2013.12.16
Poznań
Jak znaleźć stypendium
zagraniczne? Oferta
Wspólnotowego Centrum
Badawczego Komisji Europejskiej,
portalu EURAXESS i L'Oreal Polska.
Spotkanie dotyczące oferty
stypendiów zagranicznych,
w tym stypendiów Marii
Skłodowskiej-Curie, oferty
JRC, portalu EURAXESS oraz L'Oreal
Polska.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php

2013.12.17
Kraków
Konferencja „Horyzont Gwiazd” VII Konferencja z cyklu Nauka dla
Biznesu
Konferencja będzie okazją do
podsumowania wyników uczelni
i jednostek badawczych,
uzyskanych w konkursach 7. PR.
Podczas konferencji zostaną
wręczone nagrody dla
najaktywniejszych uczestników
indywidualnych i instytucjonalnych
w 7. PR w Małopolsce
i Podkarpaciu. Jednocześnie,
w drugiej części konferencji, będzie
możliwość zapoznania się z nowym
programem ramowym w zakresie
badan naukowych i innowacji.
http://www.transfer.edu.pl/pl/szko
lenie,-horyzont-gwiazd-viikonferencja-z-cyklu-nauka-dlabiznesu,90.html

2013.12.19
Warszawa
Seminarium IEn

Europejska Rada Badań
Starting Grants ERC-2014-StG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 2-7 lat po uzyskaniu stopnia doktora.
Wnioski projektowe mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej.
W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na narodowość ani na wiek, natomiast projekty
muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Maksymalny poziom
dofinansowania – 1,5-2 mln euro na okres 5 lat.
Termin składania wniosków: 25.03.2014.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workprogrammes/european_research_council_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
Consolidator Grants ERC-2014-CoG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora.
Wnioski projektowe mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej.
W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na narodowość ani na wiek, natomiast projekty
muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Maksymalny poziom
dofinansowania – 2-2,75 mln euro na okres 5 lat.
Termin składania wniosków: 20.03.2014.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workprogrammes/european_research_council_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none
Proof of Concept ERC-2014-PoC
Celem projektów jest sprawdzenie możliwości zastosowania wyników innowacyjnych projektów
realizowanych w ramach konkursów Europejskiej Rady Badań (ERC). Konkurs dla osób realizujących
granty ERC lub osób, które zakończyły realizację grantów ERC nie dłużej niż 12 miesięcy przed
ogłoszeniem konkursu PoC. Dofinansowanie projektu wynosi 150 tys. euro na okres do 18 miesięcy.
Termin składania wniosków: 1.04.2014, 1.10.2013.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workprogrammes/european_research_council_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none

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.
Termin składania wniosków: 27.02.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=pTytSb5QMpJzhsT
LWbf2Hk3PRpfnSBCNKCyShFV7y2lQmQCg19j5!1893387052?callIdentifier=FCH-JU-20132&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7

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.
Granty standardowe (rozszerzone)
Termin składania wniosków: 9.12.2013.
http://visegradfund.org/
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2013.12.19
Gliwice
Program Horyzont 2020 – zasady
udziału i realizacji projektów
Dzień informacyjny Programu
Horyzont 2020. Podczas spotkania
przedstawione zostaną założenia
i zasady programu; zmiany
w stosunku do 7. Programu
Ramowego – nowe
elementy; zasady finansowania
projektów.
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci
/imprezy/i.html?id=5088

2014.01.08 - 2014.01.11
Stambuł, Turcja
Energy Efficiency Forum and Fair
Spotkanie dotyczące efektywności
energetycznej (EE). Podczas
spotkania omówione będą
możliwości osiągnięcia celu,
jaki Turcja postawiła sobie
w zakresie EE, tj. 20% wzrostu
efektywności do roku 2023.
http://evf.gov.tr/eng/home.html

2014.01.13
Warszawa
Unia Europejska a sektor Oil & Gas
Spotkanie będzie stanowić forum
wymiany wiedzy
i doświadczeń pomiędzy
przedstawicielami biznesu i sfer
rządowych, ale także miejsce, gdzie
uczestnicy będą mogli uzyskać
specjalistyczne informacje na temat
stanu, przyszłości, problemów
i planów rozwoju sektora paliw
i energii od najznamienitszych
polskich i zagranicznych
specjalistów tej branży.
http://www.scc.com.pl/konferencj
e/en/qg/

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
POLSKO – AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA
Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski
i Stanów Zjednoczonych. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu, w każdej dziedzinie nauki
z wyjątkiem sztuk pięknych. Do nagrody może być nominowana para naukowców, jeden z nich
powinien pracować w Polsce, drugi w Stanach Zjednoczonych. Podstawą nominacji jest wybitne
osiągnięcie naukowe uzyskane przez nominowanych wspólnie w ramach współpracy polskoamerykańskiej. Wysokość nagrody w 2014 roku wynosi równowartość 5000 USD dla każdego
z wyróżnionych naukowców.
Termin składania wniosków: 15.12.2013.
http://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-amerykanska-nagroda-naukowa/
SKILLS – MENTORING
Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce)
nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi – z Polski
lub z zagranicy – o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera pracę w parach mentormentorowany tzw. one-to-one mentoring.
Termin składania wniosków: 31.12.2013.
http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp/
IDEE DLA POLSKI
Program dla laureatów European Research Council (ERC) Starting Grants, którzy zamierzają realizować
projekt badawczy finansowany z grantu ERC w polskim ośrodku naukowym. Czas otrzymywania
stypendium FNP i jego wysokość zależą od: specyfiki projektu badawczego, dotychczasowych osiągnięć
naukowych młodego uczonego, a także od okresu, na jaki planuje on pobyt w polskiej jednostce
naukowej.
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.fnp.org.pl/oferta/idee-dla-polski/
SKILLS – SZKOLENIA
Podstawowymi celami programu są: zwiększenie skuteczności naukowców w zakresie zarządzania
projektami badawczymi i zespołami naukowymi, a także promocji nauki; integracja; wymiana
doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między uczestnikami projektu. Program skierowany jest
do pracowników naukowych zamieszkałych w Polsce, zatrudnionych na umowę o pracę w jednostce
naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP oraz doktorantów z polskich jednostek naukowych,
zamieszkałych w Polsce. Oferta szkoleń w projekcie SKILLS:
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-szkolenia/

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2013.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2013.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające
stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2013.
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2014.01.16
Warszawa
Konferencja POWERPOL UTILITIES
- Green Build
Temat przewodni konferencji
brzmi: „Obszary ryzyka i błędy
w procesie inwestycyjnym
w świetle przepisów
środowiskowych i budowlanych”.
Celem warsztatów jest
przedstawienie procesu
inwestycyjnego, ze szczególnym
uwzględnieniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach – błędów
w procedurze jej wydawania, ich
konsekwencji dla decyzji
o warunkach zabudowy, pozwoleń
budowlanych, pozwoleń na
użytkowanie i możliwych działań
naprawczych.
http://www.utilities.powerpol.pl/

2014.01.16
Warszawa
Krajowe Forum Inteligentnej
Infrastruktury Energetycznej
INFREN
Celem Forum jest szczegółowa
analiza kondycji polskiej
infrastruktury energetycznej
w kontekście gospodarki odpadami,
rozwoju systemów ciepłowniczych,
infrastruktury przesyłowej itd. –
zarówno od strony formalnoprawnej, finansowej, ale również
rozwoju współczesnych technologii.
Wnioski końcowe pozwolą
jednoznacznie odpowiedzieć na
pytanie, w jakiej kondycji będzie
polska infrastruktura w najbliższej
przyszłości.
http://www.infren.pl/index.php/inf
ormacje.html

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
BLUE GAS – POLSKI GAZ ŁUPKOWY
Program jest ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczorozwojowych 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 grudzień 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/
PATENT PLUS
Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie
ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych.
Nabór wniosków planowany jest na grudzień 2013.
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/
PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH
Program Badań 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 badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych
celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach (ścieżka B).
Nabór wniosków planowany jest na grudzień 2013.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych
SPIN-TECH - PROGRAM WSPARCIA SPÓŁEK CELOWYCH
Głównym celem programu jest intensyfikacja procesów komercjalizacji wyników badań poprzez
wsparcie spółek celowych działających jako platforma bezpośredniej współpracy ośrodków naukowych
z biznesem.
Nabór wniosków planowany jest na grudzień 2013.
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1641,120-mln-zl-dla-spolek-naukowo-biznesowych.html
POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty badawczo-rozwojowe, które: cechują się
podejściem interdyscyplinarnym i/lub transdyscyplinarnym; wnoszą wkład do zwiększenia
intensywności współpracy pomiędzy Polską i Niemcami w zakresie badań nad zrównoważonym
rozwojem; realizują opisany cel konkursu oraz projekty, których rezultaty mogą zawrzeć się w trzech
filarach zrównoważonego rozwoju: ekologia, gospodarka oraz społeczeństwo.
Nabór wniosków planowany jest na grudzień 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/niemcy/
BRIDGE VC
Pilotażowe przedsięwzięcie BRIdge VC ma być pierwszym w Polsce instrumentem oferującym
publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem
funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego
celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez
współpracę podmiotów polskich i zagranicznych.
http://bridge.gov.pl/programy/bridge-vc/
LIDER
Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym
planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów
posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce.
Nabór wniosków planowany jest na grudzień 2013 - styczeń 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/
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2014.01.29 - 2014.01.30
Kazimierz Dolny
XIV Ogólnopolski Kongres
Energetyczno-Ciepłowniczy
POWERPOL
Przyjęta panelowa formuła
kongresu połączona
z indywidualnymi wystąpieniami
przedstawicieli największych
w kraju przedsiębiorstw
energetycznych stwarza szansę na
wszechstronne przeanalizowanie
strategii polskich spółek
energetycznych oraz zmian
zachodzących na rynku. Podczas
spotkania będą poruszone kwestie
restrukturyzacji sektora, rosnących
potrzeb inwestycyjnych oraz
sposobów na ich finansowanie,
a także perspektyw rozwoju
alternatywnych źródeł energii.
http://www.powerpol.pl/index.php
/informacje.html

2014.02.11 - 2014.02.12
Bruksela, Belgia
The Future of Biorefineries in
Europe
Podsumowanie realizacji projektów
BRT, EUROBIOREF, Biocore
i SUPRABIO, finansowanych z 7. PR,
których celem było przyspieszenie
rozwoju zaawansowanych
technologii biorafinerii dla
zintegrowanej produkcji szeregu
bioproduktów m.in. nośników
energii, substancji chemicznych
i materiałów.
https://colloque.inra.fr/eubiorefine
ryprojectsfinalconf
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INICJATYWA CORNET
Inicjatywa CORNET jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań
konkretnych branż przemysłowych. Badania branżowe są przeprowadzane na użytek szerokiej grupy
przedsiębiorstw, w szczególności MSP. Ich inicjatorami są zrzeszenia firm a wykonawcami
wyspecjalizowane jednostki naukowe, działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
Nabór wniosków planowany jest na grudzień 2013 -marzec 2014.
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/
http://www.cornet-era.net/
GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Dofinansowanie przeznaczone będzie na przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz
wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych w poniższych
obszarach: środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego; efektywność
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.
Planowany termin naboru: I kwartał 2014.
http://program-gekon.pl/

W przeglądzie nie uwzględniono:
- kredytów,
- finansowania wdrażanego przez PARP i MG,
- programów dla miast, gmin,
- programów wojewódzkich,
- programów niewspółfinansowanych,
- programów dot. zarządzania energią w budynkach.
Informacje dotyczące planowanych terminów naborów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji
wdrażających, spotkań informacyjnych, informacji uzyskanych drogą mailową lub telefoniczną. Centrum Integracji
Badań Energetycznych CENERG nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między podanymi datami
a rzeczywistymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów.
Źródło grafiki użytej w Newsletterze: www.tapeciarnia.pl
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