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Reaktor fuzyjny może być tańszy niż elektrownia
węglowa

W TYM NUMERZE:

Aktualności

1

Przegląd
konkursów

10

Wydarzenia

17

Ważne tematy:
 Polscy i niemieccy naukowcy o energetyce
atomowej
 Energia słoneczna
w pełni zintegrowana
z projektem budynku
 Nauka wymaga reklamy
 Resort nauki sprawdzi,
jak naukowcy korzystają
z Horyzontu 2020

Fuzja termojądrowa polega
na łączeniu się jąder lekkich
pierwiastków w jądra cięższych pierwiastków. Energia
wytwarzana w tym procesie
nie generuje gazów cieplarnianych i odpadów promieniotwórczych, zaś jej zapas jest
niemal nieograniczony. Zalet
syntezy termojądrowej jest
więc wiele, ogromnym problemem jest jednak utrzymanie
warunków niezbędnych do
zachodzenia reakcji.
Pracownicy
Uniwersytetu
Washington (UW) opracowali
model reaktora fuzyjnego,
który po skalowaniu jest kosztowo konkurencyjny nawet
wobec
nowej elektrowni
węglowej o podobnej mocy
i wielkości.
Konstrukcja
reaktora
(tokamaku) oparta jest na
istniejącej technologii magnetycznego uwięzienia plazmy –
IV stanu skupienia materii
stanowiącego
jednocześnie
paliwo termojądrowe. Do
syntezy termojądrowej niezbędna jest dużą prędkość

reagujących jąder pierwiastków lekkich osiągana w wysokiej temperaturze plazmy. Ze
względu na wysoką temperaturę reakcji, paliwo nie może
być przechowywane w żadnym naczyniu, jednak może
zostać uwięzione w polu magnetycznym. Reaktor UW
wytwarza pole magnetyczne
poprzez przewodzenie prądu
elektrycznego w samej plazmie. Dzięki temu zmniejsza
się liczba potrzebnych części
oraz ogólne rozmiary tokamaku. Uwięzienie plazmy
pozwala na zatrzymanie jej
w jednym miejscu dostatecznie długo, aby zaszła fuzja
jądrowa.
Reaktor UW będzie w dużej
mierze samowystarczalny, co
oznacza, że w sposób ciągły
będzie
ogrzewał
plazmę
w celu utrzymania warunków
termojądrowych. Ciepło wytwarzane w reaktorze będzie
podgrzewać czynnik chłodzący, który jest używany do
obracania turbiny i generowania energii elektrycznej, po-
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dobnie jak działa typowy reaktor energii. Prototyp nowego
tokamaku stanowi
jedną
dziesiątą rozmiaru i mocy
produktu końcowego. Naukowcy z powodzeniem przetestowali już zdolność prototypu do utrzymania plazmy.
Obecnie we Francji trwa budowa innego eksperymentalnego reaktora syntezy jądrowej (ITER). Jest on jednak
znacznie większy niż reaktor
UW, składa się bowiem
z wytwarzających pole magnetyczne cewek nadprzewodzących, usytuowanych wokół
zewnętrznej części urządzenia. Ponadto reaktor UW
jest znacznie tańszy– koszt
jego budowy stanowi około
jednej dziesiątej kosztów
ITER - przy możliwości produkcji pięciokrotnie większej
ilość energii. Zdaniem Thomas Jarboe z UW ich projekt
ma największy potencjał ekonomicznej produkcji energii
na drodze syntezy termojądrowej.
Zgodnie z obliczeniami naukowców z UW koszty budowy opracowanego reaktora
o mocy 1 gigawata energii
będą wynosić około 2,7 mld
USD, podczas gdy elektrownia węglowa o tej samej mocy
ma kosztować 2,8 miliardy
dolarów.
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/reaktorfuzyjny-moze-byc-tanszy-nizelektrownia-weglowa

Polscy i niemieccy naukowcy o energetyce atomowej
Nie należy pokładać zbyt dużych
nadziei w energetyce atomowej;
powinna być uzupełnieniem - twierdzi prof. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego. To jeden z
wniosków polsko-niemieckiej konferencji nt. odmiennych kierunków
polityki energetycznej obu krajów.
W Niemczech nastąpił odwrót od
energii atomowej, to skutek m.in.
awarii reaktora w Fukushimie, i
wzmocnienie znaczenia energii ze
źródeł odnawialnych. Z kolei w
Polsce w styczniu 2014 roku rząd
przyjął Program Polskiej Energetyki
Jądrowej, który przewiduje uruchomienie pierwszego bloku pierwszej
elektrowni jądrowej do końca 2024
r.
Wnioski z konferencji mówią przede wszystkim, "żeby nie pokładać
zbyt daleko idących i zbyt dużych
nadziei w energetyce atomowej" w
Polsce - powiedział PAP podczas
polsko-niemieckiej konferencji w
Szczecinie prof. dr hab. Marek Gór-

ski z Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
"Jeżeli już, to tylko w charakterze
pewnego uzupełnienia, a wcześniej
próbować zastanawiać się nad innymi
źródłami, tzw. zielonymi, wśród których jest m.in. biogaz" - dodał.
"Być może okaże się, że rozwinięcie
tych naturalnych źródeł pozwoli na
uzyskanie takich rezerw, że z ekonomicznego punktu widzenia przestanie
się opłacać budowa elektrowni atomowej. Bo to jednak mimo wszystko
jest jeszcze perspektywa ładnych
paru lat" - powiedział.
Jak dodał, Polska będzie musiała odchodzić od węgla; pozostaje pytanie,
na ile można go zastąpić odnawialnymi źródłami energii. "Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że zbyt
szybko i w zbyt dużym zakresie nie
da się tego uzyskać i stąd ta ewentualna elektrownia jądrowa. Miałaby
ona być tylko pewnym uzupełnieniem
i to stosunkowo niewielkim, bo mo-

Energia słoneczna w pełni zintegrowana
z projektem budynku
W ramach dofinansowanego ze
środków unijnych projektu
SMARTFLEX opracowywane są
atrakcyjne rozwiązania architektoniczne w odpowiedzi na rosnące
zapotrzebowanie na energię słoneczną. Właśnie została ukończona
linia do produkcji paneli fotowoltaicznych projektowanych na indywidualne zamówienie w praktycznie
dowolnym kształcie i kolorze, która może otworzyć drogę do opłacalnej personalizacji budynków
z wbudowanymi możliwościami
w zakresie energii słonecznej.
Panele będą projektowane tak, aby
spełniały wymagania techniczne
architektów i inżynierów i by można je było bezpiecznie i łatwo integrować z dowolnie zaprojektowanym budynkiem. Proces jest opracowywany w ramach projektu
SMARTFLEX, który będzie realizowany do 2016 r. System będzie
w stanie spełnić dowolną liczbę
wymagań architektonicznych, od
projektu i wymiarów, po kolor,
kształt i materiał w skali przemy-
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słowej.
Zlokalizowana w Wilnie, niedawno
ukończona fabryka ma zdolność produkcyjną rzędu 50 megawatów (MW)
i jest zasilana w 100% energią ze źródeł odnawialnych. Przewidziano
w niej zastosowanie wysoce innowacyjnych metod produkcji, między
innymi termozgrzewanie, które zapewnia długą żywotność modułom
krystalicznym. Łącznie inwestycja
w linię produkcyjną ogniw PV i modułów wyniosła 37 mln EUR.
Fotowoltaika generuje energię poprzez konwersję światła słonecznego
na energię elektryczną za pomocą
materiałów półprzewodnikowych.
System fotowoltaiczny wykorzystuje
panele fotowoltaiczne zbudowane
z wielu ogniw dostarczających użytkowej energii słonecznej. Ta technologia jest w coraz szerszym zakresie
włączana do projektów budynków,
po części z myślą o sprostaniu europejskim celom w zakresie energii
odnawialnej. Ogniwa i moduły fotowoltaiczne mogą być częścią struktu-

głaby zapewniać maksymalnie pięć
czy sześć proc. zapotrzebowania.
To jednak bardzo kosztowna
zabawa" - dodał.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/polscy-iniemieccy-naukowcy-oenergetyce-atomowej
Źródło: PAP

Źródło: Wikimedia Commons,
Fot. Benjamin Gimmel,
licencja: CC BY-SA 3.0

ry budynku, co oznacza, że są
w stanie zastąpić tradycyjne materiały budowlane, zamiast być montowane na późniejszym etapie.
Budynek wyposażony w elementy
fotowoltaiczne może produkować
energię odnawialną i otwierać drogę w kierunku zrównoważoności.
SMARTFLEX to ważny kamień
milowy na tej drodze. Po zakończeniu prac nad tym projektem,
architekci będą mieli do dyspozycji
opracowane przez zespół intuicyjne oprogramowanie do planowania, za pomocą którego będą mogli
projektować moduły fotowoltaiczne w kształtach i kolorach idealnie
dopasowanych do konkretnego
budynku. Informacje będą wysyłane
bezpośrednio do przemysłowej linii
produkcyjnej.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc
/items/energia-sloneczna-w-pelnizintegrowana-z-projektembudynku
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS
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Przygotowania do systemu bezemisyjnych autobusów
miejskich
Aby stworzyć konkurencyjny
i zrównoważony system transportu,
UE musi oprzeć się na paliwach
alternatywnych, które zastąpią lub
uzupełnią benzynę i olej napędowy.
W ten sposób nie tylko zostaną
obniżone emisje w transporcie, ale
także poprawi się jakość powietrza
i obniży poziom hałasu na obszarach
miejskich. Mając powyższe na uwadze, partnerzy projektu ZEEUS
(Zero Emission Urban Bus System)
pracują nad tym, by autobusy elektryczne stały się zasadniczym elementem sieci autobusów miejskich.
Zaledwie rok po rozpoczęciu prac,
zespół projektowy ZEEUS już rozpoczął testy rozwiązań w zakresie
elektryfikacji autobusów w ramach
demonstracji na żywo. W połowie
października w Barcelonie odbyła
się pierwsza, generalna demonstracja ZEEUS, której kulminacją była
krótka przejażdżka po ulicach miasta w towarzystwie burmistrza
miasta, Xaviera Triasa. Lokalny

operator hiszpański TMB
(Transports Metropolitans de Barcelona) będzie teraz testować cztery
w pełni elektryczne autobusy: dwa
standardowe autobusy IRIZAR i2e
o długości 12 m i dwa przegubowe
autobusy SOLARIS o długości 18 m.
Obydwa modele mogą być ładowane w nocy w zajezdni autobusowej.
Barcelona jest zaledwie jednym
z ośmiu takich miejsc testowych na
potrzeby projektu ZEEUS, który
będzie realizowany do kwietnia
2017 r. Zespół testuje szeroką gamę różnorakich innowacyjnych
technologii autobusów elektrycznych i rozwiązań w zakresie infrastruktury doładowywania w siedmiu
kolejnych miastach demonstracyjnych – Bonn, Cagliari, Glasgow,
Londyn, Münster, Pilzno i Sztokholm. Rozmaite miasta zapewnią
zmienne warunki operacyjne do
testowania efektywności ekonomicznej, środowiskowej i społecznej tych technologii w różnych
lokalizacjach.

Pod koniec września 2014 partnerzy projektu ZEEUS wprowadzili w Pilznie pierwszy, elektryczny autobus Škoda Perun. Na
wiosnę 2015 r. w mieście pojawią się dwa
w pełni elektryczne, bezemisyjne i ciche
autobusy. Pojazdy są wyposażone w wyjątkową instalację chłodząco-grzewczą,
która potrafi ponownie wykorzystywać
ciepło powstające w czasie pracy. Co
więcej ich akumulatory są w stanie osiągnąć poziom pełnego naładowania w zaledwie 12 minut.
Tymczasem w tym tygodniu Sztokholm
przygotowuje się do zaprezentowania
mieszkańcom, władzom miasta i interesariuszom swoich hybrydowych autobusów
Volvo 12 m typu plug-in. Stolica Szwecji
będzie testować osiem autobusów hybrydowych typu plug-in wraz z infrastrukturą
szybkiego doładowywania na linii 73
w centrum miasta.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items
/przygotowania-do-systemubezemisyjnych-autobusow-miejskich
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS

Naukowcy: Europa jest liderem walki z ociepleniem, ale nie
działa sama
Europa jest liderem, ale nie jest
sama w działaniach związanych
z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych - mówili uczestnicy
debaty "Zmiany klimatu – czy jest
gorzej niż zakładaliśmy?" zorganizowanej w Warszawie przez Polską
Akademię Nauk (PAN).
Debatę z okazji publikacji 5. Raportu Międzyrządowego Zespołu ds.
Zmian Klimatycznych - IPCC zorganizowała PAN wraz z ambasadami:
Francji, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.
IPCC przedstawiło swój raport,
stanowiący końcowe podsumowanie trzech dotychczasowych części.
Podkreślono w nim, że zmiany klimatyczne są niepodważalnym faktem, a winę za taki stan rzeczy ponosi człowiek. "Dlatego natychmiast
należy intensywnie przeciwdziałać.
To nie jest tylko moralny obowiązek. Opóźnianie tych działań zwiększa bowiem koszty przyszłego łagodzenia skutków zmian i adaptacji" zaznaczył w siedzibie PAN jeden
z uczestników prac nad raportem,

prof. Ulrich Cubasch z Instytutu
Meteorologii na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.
Już wcześniej społeczność międzynarodowa uzgodniła, że aby spowolnić wzrost temperatur, do 2020
r. należy ograniczyć emisje gazów
cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do roku 1990. W październiku
liderzy UE uzgodnili natomiast, że
Unia ograniczy emisję CO2 o co
najmniej 40 proc. do 2030 r., względem roku 1990, będzie też zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych.
Uczestnicy poniedziałkowej konferencji w PAN podkreślali, że Europa jest liderem w działaniach związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, ale nie działa
już sama. "Już prawie 50 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych
jest ujętych globalną legislacją" zauważył prof. James Skea z Imperial College w Londynie, który
uczestniczył w pracach nad raportem końcowym IPCC. Kwestię
emisji ujęto w ustawodawstwie UE,

ale też coraz bardziej regulują ją Amerykanie (np. wprowadzając nowe zasady
dotyczące elektrowni węglowych - PAP),
Chińczycy, którzy mocno inwestują
w energię odnawialną czy Meksykanie.
Zdaniem Cubascha ambitna i długofalowa polityka klimatyczna i energetyczna
wywoła zmiany technologiczne i przyczyni się do powstawania nowych miejsc
pracy w nowych branżach. Przypomniał
też, że nie da się oddzielić emisji gazów
cieplarnianych od wzrostu gospodarczego. "Pod koniec 2013 r. prawie osiągnęliśmy nasz cel zaplanowany na 2020 r.,
jeśli chodzi o redukcję emisji o 20 proc.
w stosunku do roku 1990. W tym samym czasie gospodarka unijna wzrosła
o ok. 45 proc. To dotyczy zwłaszcza
Polski, której udało się znacząco zredukować emisje w okresie bardzo stałego
wzrostu gospodarczego" - podkreślił.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/item
s/naukowcy-europa-jest-liderem-walki-zociepleniem-ale-nie-dziala-sama
Źródło: PAP

Polscy naukowcy z międzynarodową nagrodą w dziedzinie
energetyki
Dr hab. Mariusz Swora oraz dr hab.
inż. Jacek Kamiński otrzymali prestiżową nagrodę naukową ERRA
Regulatory Research Award w międzynarodowym konkursie na pracę
badawczą z dziedziny regulacji
energetyki. Ich studium, poświęcone płynności i transparentności
hurtowego rynku energii elektrycznej, uzyskało najwyższe noty od
dziesięciu konkursowych ekspertów.
Nagroda jest przyznawana przez
organizację Energy Regulators Regional Association skupiającą 36 państw
z Ameryki, Azji, Afryki i Europy,
założoną w 1991 roku. Wyróżnienie ma przyczyniać się do rozwoju
badań sektora paliwowoenergetycznego i analiz regulacyjnych oraz do poprawy praktyk
regulacyjnych wśród regulatorów
energii.
Każdego roku przyznawana jest
jedna taka nagroda. Tegorocznymi
laureatami zostali: dr hab. Mariusz

Swora z Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz dr hab. inż. Jacek Kamiński z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
Nagrodę 27 października podczas
uroczystej gali w Baku w Azerbejdżanie odebrał dr hab. Mariusz Swora.
"Pracę Swory i Kamińskiego określono jako zbiór istotnych doświadczeń
w zakresie reform mających na celu
budowę konkurencyjnego rynku
energii. Podkreślono też wysokie
walory praktyczne, dzięki którym
istnieje możliwość adaptacji polskich
doświadczeń przez regulatorów
z innych państw" - informuje w przesłanym PAP komunikacie Instytut
Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN.
W uzasadnieniu decyzji o
przyznaniu nagrody podkreślono, że praca polskich
naukowców przedstawia
interdyscyplinarne podejście, obejmujące regulację,

prawo ochrony konkurencji
i ekonomię. Praca uwypukla też
kluczową rolę regulatorów sektora paliwowo-energetycznego
w zapewnieniu transparentności
i konkurencyjności rynków energii, przy ograniczeniu potencjalnych manipulacji rynkowych.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/polscynaukowcy-z-miedzynarodowanagroda-w-dziedzinie-energetyki
Źródło: PAP

Rozpoczęcie rekrutacji
elektronicznej w ramach
projektu systemowego
„Stworzenie i wdrożenie systemu
szkoleń i staży w zakresie
energetyki jądrowej i technologii
eksploatacji oraz rozpoznawania
zasobów gazu łupkowego”
MNiSW informuje, że rozpoczęła
się rekrutacja elektroniczna w
ramach projektu systemowego
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: „Stworzenie i wdrożenie
systemu szkoleń i staży w zakresie
energetyki jądrowej i technologii
eksploatacji oraz rozpoznawania
zasobów gazu łupkowego”,
w zakresie technologii eksploatacji
oraz rozpoznawania zasobów gazu
łupkowego.
Przyjmowanie zgłoszeń jest prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną i trwa od 16 października
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do 17 listopada 2014 r.
Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz aplikacyjny.
Cały artykuł:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ro
zpoczecie-rekrutacji-elektronicznej-wramach-projektu -systemowegostworzenie-i-wdrozenie-systemuszkolen-i-stazy-w-zakresie-energetykijadrowej-i-technologii-eksploatacjioraz-rozpoznawania-zasobow-gazulupkowego.html
Źródło: PAP

Źródło: Wikimedia Commons
Autor: Grzegorz Gigol
Licencja: CC BY-SA 3.0
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Minister nauki: warto być naukowcem
O tym, że warto być naukowcem
i o tym że bez nauki Polska nie
wejdzie na nowy poziom rozwoju
cywilizacyjnego mówiła szefowa
resortu nauki Lena KolarskaBobińska na spotkaniu z młodymi
naukowcami podczas inauguracji
kampanii "Zawód naukowiec".
"Warto być naukowcem, bo naukowiec odkrywa zupełnie nowe obszary myślenia, nowe idee, to osoba,
która czuje, że dokonuje wielkich
rzeczy, ale też zaspokaja swoją ciekawość" - mówiła dziennikarzom
minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska.
Podczas spotkania z młodymi badaczami wyjaśniła, że celem kampanii
„Zawód naukowiec” prowadzonej
przez jej resort jest przekonanie
młodych ludzi, że warto pracować
w nauce, na uczelniach i że bycie
badaczem to coś szalenie ekscytują-

cego. Resort nauki chce poprzez
swoją kampanię zwrócić uwagę na
to, że nauka musi być motorem
rozwoju Polski. „Musimy przekonać
polityków, przedsiębiorców, że bez
nauki Polska nie wejdzie na nowy
poziom rozwoju” - mówiła podczas
spotkania minister. Dodała, że to
nauka jest w centrum wszystkich
najważniejszych procesów, które
dzieją się w kraju i że tylko te kraje,
gdzie nauka stanęła w centrum
dyskursu, idą do przodu.
„Nauka musi wyjść ze swojej twierdzy i my musimy jej w tym pomóc"
– powiedziała Kolarska-Bobińska.
Zaznaczyła, że popularyzacja nauki
„to nie jest mówienie o banałach, to
nie jest schodzenie do parteru, jak
często się uważa, to jest pozyskiwanie opinii publicznej dla nauki”.
O tym jak ważne jest mówienie
o nauce prostym językiem przypo-

Minister nauki: problemy ze
zdefiniowaniem doskonałości
w nauce
Kwestia doskonałości w nauce jest
istotnym kryterium w procesie
przyznawania grantów. Z oceną
jakości badań naukowych wiąże się
jednak wiele problemów - mówiła
podczas konferencji w Warszawie
minister nauki Lena KolarskaBobińska.
13 i 14 października w Warszawie
odbywa się konferencja „Towards
a new concept of Excellence in Research?” organizowana przez Fundację
na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z European Foundation Centre.
"Doskonałość w nauce jest celem
Horyzontu 2020, celem strategii
narodowych i kryterium decyzji
o przyznaniu finansowania. Dlatego
próbujemy zdefiniować, czym ta
doskonałość jest i znaleźć kryteria
wyznaczania jej, bo na tych kryteriach opieramy nasze decyzje" powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena KolarskaBobińska.
Maciej Żylicz prezes FNP wyjaśnił w
rozmowie z PAP, że w konkursach
na granty dla naukowców eksperci
oceniają zgłoszenia i próbują spośród nich wybrać projekty najlepsze,

te doskonałe. Jednak wiąże się
z tym wiele dylematów i problemów z porównywaniem projektów.
Konferencja w Warszawie - jak
uważają organizatorzy - ma pozwolić ekspertom wymienić się swoimi
spostrzeżeniami i wypracować jak
najskuteczniejsze sposoby, by spośród tysięcy wniosków o granty
wybierać te najbardziej innowacyjne.
Prof. Żylicz wyjaśnił PAP, że wnioski naukowców są oceniane przez
tzw. system peer review (recenzji
naukowych) - badacze w danej
dziedzinie są więc oceniani przez
innych naukowców działających
w podobnym obszarze nauki. Zdaniem prof. Żylicza obowiązujący
system jest dość konserwatywny.
"Jeżeli recenzent widzi, że projekt
może się skończyć sukcesem, mówi, że zgłoszenie jest dobre. A może czasami powinniśmy postępować
inaczej - postawić na coś, co jest
bardzo ryzykowne? Wtedy recenzent nie wie, czy projekt wyjdzie,
ale jeśli wyjdzie, będzie to wielkie
odkrycie!" - zastanowił się Żylicz.
Przyznał, że każda fundacja czy

minała również podczas panelu o przyszłości polskiej nauki laureatka polskiego
FameLabu w 2012 r. Monika Koperska
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachęcała,
by badacze w nieskomplikowany sposób
opowiadali o swoich badaniach również
innym badaczom, specjalizującym się
w innych dziedzinach. Jej zdaniem nauka
coraz bardziej się specjalizuje i zamyka w
wąskich dziedzinach, a to, że naukowcy
nie rozumieją, co robią ich koledzy, nie
wpływa dobrze na interdyscyplinarność
badań.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/minister-nauki-warto-bycnaukowcem
Źródło: PAP

Zawód naukowiec
http://www.nauka.gov.pl/zawodnaukowiec/

agencja to ryzyko ocenia inaczej. Konferencja ma pozwolić fundacjom z całej
Europy wymienić się swoimi sposobami
oceniania ryzyka.
Minister nauki przyznała, że to, czy dane
badania zostaną uznane za doskonałe czy
nie, często zależy od ich kontekstu. Okazuje się bowiem, że naukowcy z różnych
dziedzin mogą do pojęcia "doskonałości"
inaczej podchodzić - inaczej oceniać będą
jakość badań matematycy, a inaczej literaturoznawcy. Poza tym doskonałość
w ocenie wniosków jest zwykle definiowana w opozycji do innych badań - projekt uznaje się za "doskonały", kiedy jest
lepszy od innych. Na ocenę wniosku ma
więc wpływ nie tylko jego jakość, ale
i jakość innych złożonych w konkursie
projektów oraz to, kto projekt będzie
oceniał.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/minister -nauki-problemy-zezdefiniowaniem-doskonalosci-w-nauce
Źródło: PAP

Kolarska-Bobińska: będą zmiany na rzecz podniesienia
poziomu prac naukowych
Resort nauki we współpracy z rektorami przygotuje zmiany, których celem
jest podniesienie poziomu prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.
Minister Lena Kolarska-Bobińska liczy,
że uda się je wprowadzić w ciągu roku.
Według niej chodzi m.in. o zmianę
zasad recenzowania prac.
Kolarska -Bobińska uczestniczyła
w Lublinie w posiedzeniu Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich,
podczas którego dyskutowano m.in.
o problemie poziomu prac decydujących o awansach naukowych. Na konferencji prasowej po zakończeniu obrad powiedziała, że problem jakości
prac doktorskich, habilitacyjnych,
a także magisterskich „bardzo nurtuje
polskie środowisko”.
„To jest coś, co wzbiera, ja to słyszę na
różnych spotkaniach, w różnych miejscach. Bardzo to boli, że ta jakość spada. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że zaczynamy bardzo szybko podej-

mować działania wspólne” – powiedziała Kolarska-Bobińska.
„Bardzo bym chciała, żeby to się odbyło w ciągu roku, żebyśmy mogli
podpisać pewne zarządzenia, które by
tutaj pomagały” – dodała KolarskaBobińska.
Minister dodała, że zmiany mają dotyczyć m.in. zasad recenzowania prac
oraz funkcjonowania Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
„Trzeba to systemowo rozwiązać, bo
nie chodzi o to, czy jeden doktorat
jest zły, czy jedna habilitacja, czy jest
jakaś awantura, tylko chodzi o to, co
my możemy jako środowisko zrobić,
żeby pracować na rzecz wyższej jakości” – podkreśliła Kolarska-Bobińska.
Przewodniczący Konferencji Rektorów, rektor UAM w Poznaniu prof.
Bronisław Marciniak powiedział, że
propozycje zmian wyjdą od rektorów
wyższych uczelni. „Pani minister nam

dała pewne zadania do zrealizowania,
chcemy przedstawić koncepcję
zmian” – zapowiedział.
Marciniak zaznaczył, że publikacje
i książki naukowe „są na bardzo wysokim poziomie w większości dziedzin”, natomiast obniżenie jakości
prac decydujących o awansach naukowych wynika z ich masowości. „Po
to ta dyskusja, żeby to zmienić. Najważniejszą rzeczą będzie praca Centralnej Komisji oraz rola ekspertów
i recenzentów” – podkreślił.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/kolarska-bobinska-beda-zmianyna-rzecz-podniesienia-poziomu-pracnaukowych
Źródło: PAP

Nauka wymaga reklamy
Naukowcy często czują opór przed
publikowaniem w mass mediach i kontaktami z dziennikarzami; do popularyzacji trzeba ich mobilizować, będziemy
wspierać takie działania - powiedziała
w rozmowie z PAP minister nauki
i szkolnictwa wyższego Lena KolarskaBobińska.
Naukowcy w Polsce mają obecnie
obowiązek publikowania i udostępniania swoich wyników. "Myślę jednak, że
trzeba pójść krok dalej: zobowiązywać
ich nie tylko do publikowania, ale też
do upowszechniania, czyli nagradzać za
rozmowy z dziennikarzami i publikowanie artykułów w prasie" - powiedziała minister.
Jak wyjaśniła, chodzi jej o cytowalność
nie tylko w ważnych i prestiżowych
czasopismach, ale również w mass
mediach. "Co oczywiście jest trudne,
bo z jednej strony gazety niespecjalnie
są zainteresowane pisaniem o nauce,
a z drugiej - takie publikowanie wciąż
budzi w Polsce ogromny opór. Nawet
do mnie zwracają się profesorowie:
+Mam bardzo ciekawy projekt, ale nie
chcę go ujawnić... Wie pani, jak jest
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w środowisku+. Tego typu postawa
sama w sobie jest hamulcem do upowszechniania i popularyzacji wyników"
- podkreśliła minister.
Jej zdaniem, jeśli chodzi o popularyzację nauki, jesteśmy na dobrej drodze.
"Ministerstwo będzie finansowo
wspierało tego typu działania - i namawiało, np. żeby uwzględniać popularyzację podczas oceny pracy jednostki
badawczej" - zadeklarowała.
Kolarska-Bobińska jest zdania, że
nauka wymaga reklamy. "Musimy
uświadamiać jej znaczenie, ponieważ
rozwój gospodarczy Polski i Europy z
założenia ma się opierać na wynikach
badań, na nauce i innowacyjności podkreśliła. - Często uważa się, że
nauka to tylko idee, czysto teoretyczne, abstrakcyjne odkrycia. Popularyzując naukę, musimy jednak wskazywać
na jej użyteczność, na jej znaczenie
w rozwiązywaniu codziennych problemów".
Szefowa resortu nauki zwróciła też
uwagę, że dzięki internetowi i środkom masowego przekazu mamy zapewniony stały dostęp do mnóstwa

informacji. "Nigdy dotąd w historii
ludzkości nie było tak dużej ilości
wiedzy dostępnej dla tak wielu osób"
- podkreśliła.
Fakt, że w Polsce czy na świecie organizowane są społeczne debaty poświęcone kwestiom takim, jak GMO,
zapłodnienie in vitro czy bezpieczeństwo energetyki jądrowej oznacza, że
od społeczeństwa wymaga się wysokiego poziomu wiedzy. "Im częściej
chcemy, żeby obywatele włączali się
do życia społecznego, politycznego,
żeby decydowali o bardzo skomplikowanych sprawach, tym więcej muszą
wiedzieć po to, żeby nie dali sobie
narzucać uproszczeń i stereotypów" podkreśliła minister.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/minister-kolarska-bobinskanauka-wymaga-reklamy
Źródło: PAP
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Resort nauki sprawdzi, jak naukowcy korzystają z Horyzontu
2020
Od stycznia 2015 r. resort nauki
zacznie monitoring instytucji naukowych pod kątem ich aktywności
w unijnym programie Horyzont 2020
i realizacji zainicjowanego przez resort "Paktu dla Horyzontu 2020" zapowiedziała minister nauki Lena
Kolarska-Bobińska.
Horyzont 2020 to unijny program
ramowy na rzecz badań naukowych
i innowacji. Jego siedmioletni budżet
na lata 2014-2020 wyniesie prawie
80 mld euro. O możliwościach, które polskiej nauce oferuje program
Horyzont 2020, rozmawiają uczestnicy konferencji "Horyzont 2020. Wyzwania i szanse dla polskiej nauki",
którą zorganizowano na Uniwersytecie Warszawskim.
Z danych Komisji Europejskiej, która
podsumowała już rezultaty pierwszych 38 konkursów Horyzontu
2020 wynika, że polscy naukowcy
coraz aktywniej sięgają po środki
z Unii Europejskiej. W pierwszych
rozstrzygniętych konkursach programu wskaźnik sukcesu wobec Polski
(stosunek liczby wniosków finansowanych do liczby wniosków złożo-

nych) to 15,8 proc. i jest on
o 2 punkty proc. większy niż średnia
dla Unii Europejskiej. Polskie zespoły
mają 127 uczestnictw w projektach
wybranych do finansowania, natomiast udział Polski w złożonych wnioskach zamknął się liczbą 800 uczestnictw. W 11 takich projektach polscy
badacze są koordynatorami.
"Horyzont 2020 jest ogromną szansą
dla wszystkich naukowców w Europie. Czas nas goni, bo konkursy
w ramach Horyzontu już trwają
i trzeba się do nich przygotowywać.
Nie mamy ani chwili do stracenia" oceniła podczas konferencji minister
nauki i szkolnictwa wyższego Lena
Kolarska-Bobińska.
Podkreśliła, że świadomość niewystarczającego wykorzystania szans,
które dawał poprzedni - 7 Program
Ramowy ds. badań - spowodowała,
że resort nauki w maju 2014 roku
przygotował
"Pakt dla Horyzontu
2020".
Dokument, który
miał mobilizować

polskich badaczy, aby skuteczniej
sięgali po środki Unii Europejskiej,
podpisało 340 instytucji naukowych.
Zapowiedziała, że od stycznia 2015
roku MNiSW zacznie monitoring
realizacji "Paktu dla Horyzontu 2020".
"Skoro podpisało go 340 jednostek,
chcemy wiedzieć, co się dzieje na
poszczególnych uczelniach, tak, aby
od razu móc rozmawiać, co zmienić,
co jest największą bolączką w staraniu o unijne pieniądze, co wymaga
poprawienia" - powiedziała minister
nauki.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/resort -nauki -sprawd zi - jaknaukowcy-korzystaja-z-horyzontu2020
Źródło: PAP

Minister nauki: współpraca
biznesu i nauki musi być
ukierunkowana na
innowacyjność
Współpraca przedsiębiorców i naukowców musi być ukierunkowana na
innowacyjność – powiedziała minister
nauki i szkolnictwa wyższego Lena
Kolarska-Bobińska podczas inauguracji Polskiego Kongresu Gospodarczego w Warszawie.
Dwudniowy kongres, organizowany
przez Pracodawców RP, odbywał się
pod hasłem "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki".
„Liczymy na pracodawców, że będą
się włączali w działania na rzecz innowacji” - powiedziała minister. Jak
podkreśliła, jeśli nauka ma być siłą
napędową, musi być użyteczna. Duże
znaczenie dla relacji nauki z biznesem
- jej zdaniem - może mieć współpraca
uczelni z absolwentami. Zwróciła
uwagę, że osoby, które opuszczają
uczelnią, stają się potem pracodawcami i mają pomysły, jak zmieniać pracę

Źródło: Wikimedia Commons

uczelni. Dlatego,
Autor: Jean-Pol GRANDMONT
jej zdaniem, poLicencja: CC BY 3.0
winni być oni
włączani w pracę
szkół wyższych.
Minister nauki podkreślała także znaczenie jakości badań. "W Europie
celem nadrzędnym jest szukanie excellence (doskonałości - przyp. PAP).
cę nauki i biznesu, sukces może być
Musimy odejść od uśredniania, od
efektem nieskrępowanej współpra+bylejakości+, od +jako takiego+
cy naukowców i przedsiębiorców,
funkcjonowania" - powiedziała.
przy wsparciu ze strony funduszy
To, jak ważny jest rozwój współpracy
publicznych. „Relacje między gospomiędzy przedsiębiorcami i naukowcadarką a nauką nie powinny bazować
mi, podkreślał też podczas inauguracji
na nakazach i zakazach” - stwierdził.
Kongresu prezydent Pracodawców
Cały artykuł:
RP dr Andrzej Malinowski. "Zmiany
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
są niezbędne i powinny zacząć się
items/minister-nauki-wspolpracaniezwłocznie” - mówił. Podkreślił, że
biznesu-i-nauki-musi-bycjest to konieczne dla rozwoju gospoukierunkowana-na-innowacyjnosc
darczego Polski.
Źródło: PAP
Jak zaznaczał, jeśli chodzi o współpra-

MIR: w nowej perspektywie UE stawiamy na wspólne
projekty nauki i biznesu
W nowej perspektywie unijnej będą
premiowane wspólne projekty biznesu
i nauki - mówi PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.
MIR chce, by dzięki tym projektom
badawczo-rozwojowym polska gospodarka stawała się bardziej innowacyjna.
"W programie +Inteligentny Rozwój+
największy nacisk zostanie położony na
projekty realizowane we współpracy
biznesu z nauką. Zakładamy, że te
przedsięwzięcia przyczynią się do większej komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i ich wdrożenia
do gospodarki" - podkreśliła wiceszefowa MIR.
W przypadku dużych przedsiębiorstw jak podkreśliła Wendel - mają być preferowane przedsięwzięcia powstające
we współpracy z małymi i średnimi
firmami.
"Inteligentny Rozwój" to następca
"Innowacyjnej Gospodarki", programu
z perspektywy unijnej 2007-2013. Jego
budżet sięga nieco ponad 8,6 mld euro,
czyli ok. 35,91 mld zł. Na projekty ba-

dawczo-rozwojowe, prowadzone
przez przedsiębiorstwa i konsorcja
naukowo-przemysłowe, ma trafić ok.
3,45 mld euro. Na przedsięwzięcia
innowacyjne w firmach przeznaczono
ok. 2,63 mld euro.
Blisko 820 mln euro to pieniądze
m.in. na tworzenie warunków do
prowadzenia przedsięwzięć badawczo
-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, a 1,42 mld euro na zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego.
Pieniądze z programu "Inteligentny
Rozwój" - jak wyjaśniła wiceminister
infrastruktury i rozwoju - mają przyczynić się do rozwoju innowacyjności
polskiej gospodarki, przede wszystkim
przez zwiększanie nakładów na badania i rozwój, ponoszonych przez
przedsiębiorstwa.
Realizowane projekty mają wpisywać
się w tzw. inteligentne specjalizacje.
To obszary badawczo-rozwojowe
i innowacyjne gospodarki, w których
nasz kraj ma szansę być liderem na
międzynarodowych rynkach. Polska

ma wykorzystywać swoje przewagi
konkurencyjne i potencjał rozwojowy.
Chodzi o pięć działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolnospożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Każdy z nich ma kilka specjalizacji.
Wendel zaznaczyła ponadto, że zgodnie z zaleceniami KE, na szczególne
wsparcie będą mogły też liczyć ekoinnowacje, czyli innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony środowiska.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/mir-w-nowej-perspektywie-uestawiamy-na-wspolne-projekty-nauki-ibiznesu-1289
Źródło: PAP

Resort nauki: polscy naukowcy
skuteczniej sięgają po pieniądze z UE
Polscy naukowcy coraz chętniej i skuteczniej uczestniczą w konkursach
programu Horyzont 2020. W jego
pierwszych konkursach tzw. wskaźnik
sukcesu dla Polski jest o 2 proc. większy niż średnia dla Unii Europejskiej poinformował PAP resort nauki.
Horyzont 2020 to unijny program
ramowy na rzecz badań naukowych
i innowacji. Jego siedmioletni budżet na
lata 2014-2020 wyniesie prawie 80 mld
euro. Komisja Europejska podsumowała już rezultaty pierwszych 37 jego
konkursów.
"Wskaźnik sukcesu dla Polski
(stosunek liczby wniosków finansowanych do liczby wniosków złożonych przyp. PAP) to 15,8 proc. i jest
on 2 proc. większy niż średnia dla Unii
Europejskiej. Na 800 projektów, które
zostały skierowane do dofinansowania,
polscy naukowcy są zaangażowani
w 127" - poinformowało PAP Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W 11 projektach realizowanych
w ramach programu Horyzont 2020
polscy badacze są koordynatorami.
"Jestem zachwycona tą wiadomością.
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Wcześniej mieliśmy bardzo niskie
wskaźniki udziału i sukcesu w konkursach. To jest najlepsza droga do umiędzynarodawiania polskiej nauki, ale też
pozyskiwania nowych funduszy
i uczestnictwa w nowych inicjatywach.
To znaczy, że nie tylko uczestniczymy
w konkursach, ale udaje się nam w
nich wygrywać. Zaczynamy posiadać
umiejętności zdobywania grantów. To
uczestnictwo jest wspaniałą zapowiedzią na najbliższe pięć lat" - powiedziała PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena KolarskaBobińska.
Zaznaczyła, że również bardzo dużym
zainteresowaniem cieszył się - realizowany w ramach Horyzontu 2020 program Teaming. W jego ramach
najlepsze polskie instytucje naukowe
mają szansę na partnerstwo strategiczne z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie. "To są duże projekty
międzynarodowe łączące najwyższej
jakości ośrodki zagraniczne z ośrodkami polskimi. Ministerstwo dało
poparcie już 11 takim projektom.

Źródło: Wikimedia Commons
Autor: Böhringer Friedrich
Licencja: CC BY-SA 2.5

Tutaj też widać tę dużą chęć i wolę
uczestniczenia w konkursach unijnych" - powiedziała KolarskaBobińska.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/resort-nauki-polscy-naukowcyskuteczniej-siegaja-po-pieniadze-z-ue
Źródło: PAP
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Sejmowa komisja za projektem budżetu na naukę
i szkolnictwo w 2015 r.
Rządowy projekt ustawy budżetowej
na rok 2015 w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego i Polskiej Akademii
Nauk dla Komisji Finansów Publicznych, opiniowała sejmowa Komisja
Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Jak mówił podczas posiedzenia Komisji wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego Marek Ratajczak wydatki
na naukę w 2015 roku planowane są
na poziomie ponad 7 mld 400 mln zł.
"Mamy wyraźny zarówno procentowo, jak i kwotowo wzrost nakładów
na naukę. W ujęciu procentowym
jest to ponad 10 proc. przyrost,
w ujęciu kwotowym to przyrost bez
mała 700 mln. W relacji do PKB
oznacza to, że nakłady na naukę powinny osiągnąć poziom 0,42 proc." powiedział Ratajczak. Dochody
w sferze nauki zaplanowano na poziomie ponad 21 mln zł.
Jak tłumaczył najważniejszym elementem wydatków na naukę są dotacje:
podmiotowa (na pokrycie kosztów
związanych z funkcjonowaniem instytucji naukowych) i celowa (na realizację ich zadań np. programy grantowe). Dotacja podmiotowa sięgnie
ponad 2 mld 56 mln zł, a celowa

ponad 2 mld 500 mln zł.
Dotacja dla Narodowego Centrum
Nauki w 2015 roku to 915 mln zł.
Zaś łączna kwota wydatków, którą
zaplanowano w budżecie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju sięgnie
5 mld 450 mln zł. Swoją rolę będzie
zmniejszał Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, na który resort nauki
planuje wydać 130 mln zł.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Witold
Czarnecki argumentował, że wzrost
nakładów na naukę choć jest, to jednak niewystarczający. "Od kilku lat
mimo potężnego wsparcia ze strony
Unii Europejskiej, którego nie miał
żaden polski rząd - przed rządem PO

-PSL - zawsze oscylujemy z wydatkami budżetowymi i unijnymi w okolicach 0,4 proc. Przypominam, że aby
osiągnąć planowany w 2020 roku
wskaźnik nakładów na badania i
rozwój 1,7 proc. PKB, dziś powinien
on już wynosić 1,2 proc." - zauważył
Czarnecki.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/sejmowa-komisja-zaprojektem -budzetu-na-nauke-iszkolnictwo-w-2015-r
Źródło: PAP

Zmiany w finansowaniu nauki rekomendowane przez
sejmową podkomisję
Wprowadzenie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, większe
pieniądze dla najlepszych instytucji,
rozszerzenie terminu: badania naukowe - to niektóre założenia projektu
noweli ustawy o finansowaniu nauki,
który rekomendowała sejmowa podkomisja.
Podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego zakończyła w środę
trwające kilka miesięcy prace nad
projektem nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki. Rekomendowane
przez nią zapisy znalazły się w dwóch
projektach nowelizacji: rządowym
i uzupełniającym go projekcie Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Jedną z istotniejszych zmian jest
wprowadzenie do ustawy pojęcia
Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, na której będą mogły
znaleźć się najważniejsze, strategiczne

dla polskiej nauki obiekty i urządzenia badawcze. Decyzję o wpisaniu
przedsięwzięcia do Mapy Drogowej
będzie podejmował minister nauki.
Wnioski o umieszczenie na Mapie
mogą składać jednostki i konsorcja
naukowe, centra naukowoprzemysłowe, centra naukowe PAN.
"Do tej pory to pojęcie nie miało
bezpośredniego umocowania w polskim systemie prawa. Odgrywa jednak istotną rolę w regulacjach unijnych, my przejęliśmy je płynnie za
tymi regulacjami" - wyjaśniał podczas
posiedzenia podkomisji wiceminister
nauki i szkolnictwa wyższego Marek
Ratajczak.
Zmiany, które ma wprowadzić nowelizacja, umożliwią też kierowanie
większych pieniędzy do najlepszych
jednostek naukowych. Z postępowania o przyznanie środków finanso-

wych na naukę będą za to wyłączone
jednostki naukowe, pozostające pod
zarządem komisarycznym bądź
w stanie likwidacji. Taki zapis, podczas prac w podkomisji, wzbudził
niezadowolenie m.in. Krajowej Sekcji
Nauki NSZZ "Solidarność".
"To jest wprowadzenie do ustawy
mechanizmu równi pochyłej. Podmiot, który jest w procedurze upadłościowej, będzie w ten sposób
bardzo szybko eliminowany. Jeśli
komuś się przydarzy cokolwiek złego,
to będzie przez ustawę dobity" mówił Kazimierz Siciński z Krajowej
Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność".
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/zmiany-w-finansowaniu-naukirekomendowane-przez-sejmowapodkomisje
Źródło: PAP

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
WYZWANIA SPOŁECZNE
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617613-part_10_energy_v2.0_en.pdf
Konkurs na projekty dotyczące efektywności energetycznej, konkurencyjnej energii niskoemisyjnej, inteligentnych miast
i społeczności.
Efektywność energetyczna
EE 2 – 2015: Buildings design for new highly energy performing
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
EE 5 – 2014/2015: Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating
a market for deep renovation
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 6 – 2015: Demand response in blocks of buildings
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 7 – 2014/2015: Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 9– 2014/2015: Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy
policies and measures
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 10 – 2014/2015: Consumer engagement for sustainable energy
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 11 – 2014/2015- New ICT-based solutions for energy efficiency
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 13 – 2014/2015: Technology for district heating and cooling
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 14 - 2014/2015: Removing market barriers to the uptake of efficient heating and cooling solutions
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 15 – 2014/2015: Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 16 – 2014/2015: Organisational innovation to increase energy efficiency in industry
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 17 – 2015: Driving energy innovation through large buyer groups
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 18 2014/2015: New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy
cycle from heat production to transformation, delivery and end use
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
EE 19 – 2014/2015: Improving the financeability and attractiveness of sustainable energy investments
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 20 – 2014/2015: Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investment schemes and projects
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 21 – 2014/2015: Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sustainable energy
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
Konkurencyjna energia niskoemisyjna
LCE 2 – 2014/2015: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating
Termin składania wniosków— drugi etap 2015: 5.05.2015.
LCE 3 – 2014/2015: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 4 – 2014/2015: Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating and cooling technologies
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 5 – 2015: Innovation and technologies for the deployment of meshed off-shore grids
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
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LCE 6 – 2015: Transmission grid and wholesale market
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 9 – 2015: Large scale energy storage
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 11 – 2014/2015: Developing next generation technologies for biofuels and sustainable alternative fuels
Termin składania wniosków—drugi etap 2015: 5.05.2015.
LCE 12 – 2014/2015: Demonstrating advanced biofuel technologies
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 14 – 2014/2015: Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 15 – 2014/2015: Enabling decarbonisation of the fossil fuel-based power sector and energy intensive industry through CCS
Termin składania wniosków—drugi etap: 5.05.2015.
LCE 16 – 2014: Understanding, preventing and mitigating the potential environmental impacts and risks of shale gas exploration
and exploitation
Termin składania wniosków—drugi etap: 23.09.2015.
LCE 17 – 2015: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants
Termin składania wniosków—drugi etap: 5.05.2015.
LCE 18 – 2014/2015 : Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy solutions
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 19 – 2014/2015 : Supporting coordination of national R&D activities
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 21 – 2015: Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 23 – 2015: Supporting the community in deploying a common framework for measuring the energy and environmental efficiency of the ICT-sector
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
Inteligentne miasta i społeczności
SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large
scale demonstration - first of the kind) projects
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
SCC 3 – 2015 : Development of system standards for smart cities and communities solutions
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617612-part_9_food_security_v2.0_en.pdf
ISIB-12B-2014/2015: Public-Public Partnerships in the bioeconomy
Termin składania wniosków: 11.06.2015.
ISIB-4B-2014/2015: Improved data and management models for sustainable forestry
Termin składania wniosków – pierwszy etap: 3.02.2015, drugi etap: 11.06.2015.
Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617614-part_11_transport_v2.0_en.pdf
MG.1.9-2015. International cooperation in aeronautics with Canada
Termin składania wniosków: 23.04.2015.
GV.6-2015: Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimized emissions
Termin składania wniosków: 15.10.2015.
GV.8-2015: Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid
Termin składania wniosków: 15.10.2015.
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617615-part_12_climate_action_v2.0_en.pdf
WASTE-6-2015: Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
WATER-2-2014/2015: Integrated approaches to water and climate change
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
WATER-3-2014/2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
SC5-4-2015: Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.

Str. 11

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
SC5-11E-2014/2015: New solutions for sustainable production of raw materials
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
SC5-12B-2014/2015: Innovative and sustainable solutions leading to substitution of raw materials
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
SC5-18B-2014/2015: Coordinating and supporting Earth Observation research and innovation in the EU, and in the North African, Middle East, and Balkan region
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617617-part_14_secure_societies_v2.0_en.pdf
DRS-12-2015: Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under
“smart meters” threats
DRS-13-2015: Critical Infrastructure Protection topic 2: Demonstration activity on tools for adapting building and infrastructure
standards and design methodologies in vulnerable locations in case of natural or man-originated catastrophes
DRS-14-2015: Critical Infrastructure Protection topic 3: Critical Infrastructure resilience indicator - analysis and development of
methods for assessing resilience
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 27.08.2015.
DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617622-c_2014_5008_1_annex_erc_v2.0_en.pdf
Proof of Concept
Celem projektów jest sprawdzenie możliwości zastosowania wyników innowacyjnych projektów realizowanych w ramach
konkursów Europejskiej Rady Badań (ERC). Konkurs dla osób realizujących granty ERC lub osób, które zakończyły realizację
grantów ERC nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu PoC. Dofinansowanie projektu wynosi 150 tys. euro na
okres do 18 miesięcy.
Termin składania wniosków: 23.04.2015, 1.10.2015.
Advanced Grant
Konkurs skierowany do doświadczonych, wybitnych naukowców dowolnej narodowości, którzy zamierzają prowadzić działalność badawczą w dowolnym państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym. Tematyka wniosków jest dowolna.
Termin składania wniosków: 2.06.2015.
Starting Grants
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: 3.02.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html
Consolidator Grants
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek, natomiast projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem.
Maksymalny poziom dofinansowania – 2-2,75 mln euro na okres 5 lat.
Termin składania wniosków: 12.05.2015.
Przyszłe i powstające technologie
Celem konkursów będzie wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji powodujących przesunięcie paradygmatu. 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.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617602-part_2_fet_v2.0_en.pdf
Działania Marie Skłodowskiej Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych, umejetności miękkich. Szkolenia mają
tworzyć możliwości rozwoju kariery i wymiany wiedzy, poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców.
Ponadto mają przygotowywać naukowców do podjęcia obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617603-part_3_msca_v2.0_en.pdf
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Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)
Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców o ogromnym
potencjale, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje dzięki uczestnictwu w zaawansowanych szkoleniach, podjęciu mobilności
międzynarodowej i międzysektorowej. Stypendia indywidualne zapewniają możliwość zdobycia nowej wiedzy w Europie lub poza
Europą. Program szczególnie wspiera powrót i reintegrację naukowców spoza Europy oraz powrót do pracy po przerwie
w karierze naukowej.
Termin składania wniosków: 10.09.2015.
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)
Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego służącego poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych w ramach istniejących, międzynarodowych, doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu
transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Termin składania wniosków: 13.01.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)
Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę
pracowników pomiędzy przedstawicielami tych sektorów.
Termin składania wniosków: 28.04.2015.
Infrastruktura badawcza
Celem projektów jest 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.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617604-part_4_infrastructures_v2.0_en.pdf
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.
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617605 part_5_leadership_introduction_v2.0_en.pdf
Nanotechnology and Advanced Materials for low-carbon energy technologies and Energy Efficiency
NMP 2 – 2015: Integration of novel nanomaterials into existing production lines
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 3 – 2015: Manufacturing and control of nanoporous materials
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 6 – 2015: Novel nanomatrices and nanocapsules
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 14 – 2015: ERA-NET on Materials (including Materials for Energy)
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 15 – 2015: Materials innovations for the optimization of cooling in power plants
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 26.03.2015, drugi etap: 8.09.2015.
NMP 16 – 2015: Extended in-service life of advanced functional materials in energy technologies (capture, conversion, storage
and/or transmission of energy)
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 26.03.2015, drugi etap: 8.09.2015.
NMP 24 – 2015: Low-energy solutions for drinking water production
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 26.03.2015, drugi etap: 8.09.2015.
Factories of the Future
FoF 11 – 2015: Flexible production systems based on integrated tools for rapid reconfiguration of machinery and robots
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
FoF 13 – 2015: Re-use and re-manufacturing technologies and equipment for sustainable product lifecycle management
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
FoF 14 – 2015: Integrated design and management of production machinery and processes
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
Sustainable Process Industries
SPIRE 5 –2015: New adaptable catalytic reactor methodologies for Process Intensification
SPIRE 6 –2015: Energy and resource management systems for improved efficiency in the process industries
Termin składania wniosków SPIRE: 04.02.2015.
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Energy- Efficient Buildings (EeB)
EeB 5 – 2015: Innovative design tools for refurbishment at building and district level
EeB 6 –2015: Integrated solutions of thermal energy storage for building applications
EeB 7 –2015: New tools and methodologies to reduce the gap between predicted and actual energy performances at the level
of buildings and blocks of buildings
EeB 8 –2015: Integrated approach to retrofitting of residential buildings
Termin składania wniosków EeB: 04.02.2015.
UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617618 part_15_spreading_excellence_v2.0_en.pdf
TWINNING
Celem projektów jest wzmocnienie potencjału naukowo-technologicznego i innowacyjnego instytucji mających siedzibę
w kraju o niższym potencjale badawczym poprzez nawiązanie przez te instytucje współpracy z co najmniej dwoma europejskimi ośrodkami wiodącymi w obszarze, w którym instytucje o mniejszym potencjale chcą się rozwijać.
Termin składania wniosków: 7.05.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064-h2020-twinn-2015.html
EURATOM
Konkursy w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów jądrowych, zarządzania odpadami promieniotwórczymi, ochrony
przed promieniowaniem, przekrojowych aspektów rozszczepienia jądrowego, rozwoju kompetencji jądrowych na szczeblu
Unii oraz aspektów społeczno-gospodarczych.
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617623 c_2014_5009_1_annex_en_euratom_v_2.0_en.pdf

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.
Małe granty
termin składania wniosków: 1.12.2014, 1.03.2015.
Granty standardowe
termin składania wniosków: 15.03.2015.
http://visegradfund.org/
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Konkursy krajoiwe
FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
SKILLS eNGAGE
Główne cele konkursu eNgage to rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. W ramach Konkursu finansowane będą innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim. Konkurs obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Nie
ma też żadnych ograniczeń co do metody popularyzacji. Można przygotować zarówno cykl wykładów czy spotkań, pisać bloga
jak i zaprojektować aplikację na smartfona służącą do popularyzowania wiedzy.
Termin składania wniosków: 30.11.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-engage/
SKILLS-PRAXIS (STAŻE)
Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi,
zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości
w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.
Termin składania wniosków: 15.12.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
SKILLS - SZKOLENIA
Szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, szkolenia dotyczące transferu technologii
i przedsiębiorczości, warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej, szkolenia z zakresu upowszechniania nauki. Do udziału
w szkoleniach zaproszone są osoby zamieszkałe w Polsce, będące: pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę
w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktorantami z polskich jednostek naukowych, absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.fnp.org.pl/szkolenia-z-zakresu-prezentacji-wynikow-badan-naukowych-2/
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/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
„GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ” W 2014 ROKU
Program „Granty na granty” to inicjatywa resortu nauki, która dąży do aktywizacji i poprawy skuteczności polskich naukowców w zdobywaniu europejskich grantów. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się
o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.
Termin składania wniosków: nabór ciągły do 31.12.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramachprogramu-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-w-2014-r.html

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
OPUS 8
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2014.
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-15-09-2014
PRELUDIUM 8
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2014.
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-2014
SONATA 8
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2014.
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-15-09-2014
SYMFONIA
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.
Termin składania wniosków: 15.03.2015.
ETIUDA
Konkurs na stypendia doktorskie.
Termin składania wniosków: 15.03.2015.
FUGA
Konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.03.2015.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
FLAG-ERA 2015
Międzynarodowy konkursu w ramach którego możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Tematyka konkursu obejmuje m.in. energetykę i badania nad
grafenem.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-flag-era-2015

UWAGA!! 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.
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Wydarzenia
2014.11.12
Bruksela, Belgia
ALGADISK European Training
Event
Projekt ALGADISK ma na celu stworzenie reaktora do produkcji biomasy
z glonów. Reaktor ma mieć parametry
pozwalające mu konkurować z obecnym
systemem upraw alg. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, reaktor będzie skalowalny, automatyczny, będzie mógł być stosowany do wychwytywania CO2 zarówno w fazie ciekłej jak i gazowej.
http://setis.ec.europa.eu/newsroomitems-folder/algadisk-european-trainingevent
2014.11.12 - 2014.11.13
Sewilla, Hiszpania
CSP Today Sevilla 2014
8 edycja konferencji dotyczącej skoncentrowanej energii słonecznej. Podczas
spotkania firmy realizujące projekty
w zakresie skoncentrowanej energii
słonecznej podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi możliwości realizacji takich projektów na różnych rynkach i w różnych warunkach.
http://www.csptoday.com/csp/index.php
2014.11.12
Bruksela, Belgia
Stakeholder Forum of the Fuel
Cells and Hydrogen Joint Undertaking
Pierwsze spotkanie partnerów FCH JU
2014-2020.
http://www.fch-ju.eu/node/596
2014.11.13 - 2014.11.14
Warszawa
Umowy w praktyce – komercjalizacja wyników badań naukowych
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i kształtowanie umiejętności uczestników w obszarze konstruowania umów handlowych dotyczących komercjalizacji wyników badań
naukowych. Zakres szkolenia obejmuje
przedstawienie od strony prawnej problematyki komercjalizacji wyników badań naukowych przez jednostki naukowe: począwszy od czynności poprzedzających podjęcie decyzji o komercjalizacji
wyników badań naukowych, przez czynności przygotowawcze, aż po zawarcie
umowy handlowej. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych w jednostkach naukowych

za proces komercjalizacji wyników
badań naukowych.
http://www.btprogress.com/szkolenia.
php?art=781&umowy_w_praktyce_%
E2%80%93_komercjalizacja_wynikow
_badan_naukowych

i z zagranicy. Znajdą się wśród nich m.in.
przedstawiciele zakładów energetycznych, biur projektowych, działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych, elektrycy i instalatorzy.
http://www.energetics.targi.lublin.pl/

2014.11.14 - 2014.11.15
Radom
Finansowanie ekoinnowacji nowe perspektywy
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić
innowacyjny pomysł? Czy warto go
wdrożyć i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te pytania padną już niebawem. W listopadzie w Radomiu
w ramach projektu „Ekokreatywni,
czyli od pomysłu do wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń dotyczący
ekoinnowacji, wspierania rozwoju
projektów opartych na badaniach
naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych oraz zaawansowanej technologii.
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii,
przedstawicieli jednostek naukowobadawczych, a także studentów.
www.eko-kreatywni.pl

2014.11.18 - 2014.11.19
Licheń
V I I K o n f er en c j a N a u ko w o Techniczna Remonty i utrzymanie
ruchu w energetyce
Konferencja dotycząca strategii ukierunkowanej na efektywne utrzymanie ruchu, najistotniejszych zadaniach, jakie
stoją przed osobami odpowiedzialnymi
za utrzymanie majątku w polskich elektrowniach, diagnostyce, bezpieczeństwie,
budowie nowych mocy i modernizacji
istniejących bloków.
http://www.kierunekenergetyka.pl/konfe
rencja,1502,9386.html

2014.11.17
Poznań
Polski Kongres Energii Odnawialnej - Energia Jutra
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. Kongres jest wydarzeniem cyklicznym. Składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych
w największych miastach w Polsce,
głównie stolicach regionów.
http://www.energiajutra.eu/kongres
2014.11.18 - 2014.11.20
Lublin
VII edycja Targów Energetycznych ENERGETICS
ENERGETICS to ważne spotkanie
branży energetycznej w Polsce. Istotą
ENERGETICS jest nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, ale również wymiana doświadczeń przez specjalistów z Polski

2014.11.18
Bruksela, Belgia
"How to unlock synergy potentials
across EU Programmes working in
the field of renewables and energy
efficiency?" Inter -programme
workshop Interreg - Horizon 2020
Energy Efficiency Call
Wydarzenie dotyczące synergii i komplementarności pomiędzy programem
Interreg oraz konkursami w zakresie
efektywności energetycznej programu
Horyzont 2020. Wydarzenie rozpocznie
dyskusje na temat.
http://www.interacteu.net/events/how_to_unlock_synergy_
potentials_across_eu_programmes_working_i
n_the_field_of_renewables_and_energy
_efficiency_inter_programme_workshop_interr
eg_horizon_2020_energy_efficiency_call
/14/17381
2014.11.19
Warszawa
Aktualne regulacje prawne w ciepłownictwie
Zespół powermeetings.eu zaprasza do
udziału w szkoleniu: Aktualne regulacje
prawne w ciepłownictwie. Jest to kolejne z cyklu spotkań poświęconych zmianom regulacyjnym dla szeroko rozumianej branży energetycznej. Tym razem
Eksperci skupią się na aktualnych oraz
planowanych regulacjach dla rynku ciepłowniczego.

Wydarzenia
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/szkolenie-aktualne-regulacjeprawne-w-cieplownictwie-2014/
2014.11.19 - 2014.11.21
Kazimierz Dolny/ Kozienice
II Konferencja "Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne"
Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w II Konferencji
Technicznej „Realizacja Bloków na
Parametry Nadkrytyczne”. W trzecim dniu planowana jest wizyta
w elektrowni Kozienice.
http://nowaenergia.com.pl/2014/03/19/iikonferencja-techniczna-realizacjablokow-na-parametry-nadkrytyczne/
2014.11.19 - 2014.11.21
Szklarska Poręba
Konferencja „Paliwa z Odpadów
2014”
Tematyka konferencji obejmie aspekty teoretyczne i analizę konkretnych
rozwiązań technologicznych w zakresie energetycznego wykorzystania
odpadów, wytwarzania i właściwości
paliw formowanych, skojarzonej gospodarki odpadowo-energetycznej,
badań właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie, ekologicznych skutków zagospodarowania odpadów, wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych,
a także monitoringu środowiska
w aspekcie gospodarki odpadami
i prawnych aspektów gospodarki
odpadami.
http://www.eurogospodarka.pl/energ
etyka/konferencja-paliwa-z-odpadow2014
2014.11.19 - 2014.11.21
Paryż, Francja
Energy Storage Global Conference
Konferencja poświęcona magazynowaniu energii - technologiom, wyzwaniom, barierom rozwoju oraz regulacjom prawnym.
http://energystorageglobalconference.
org/homepage.html
2014.11.20
Opole
Kongres Smart City
Podczas kongresu poszukiwane będą
odpowiedzi na pytania: jak przełożyć

teorię „Smart City” na konkretne
rozwiązania, jak budować potencjał
gospodarczy i podnosić jakość życia
mieszkańców przez zintegrowane
działania, nie naruszając jednocześnie
środowiska naturalnego, a przede
wszystkim jak wybrać odpowiednie
źródło finansowania oraz przygotować wniosek o dotację z UE.
http://www.smartpl.eu/pl/kongres
2014.11.21 - 2014.11.22
Radom
Patent w przedsięwzięciach ekoinnowacyjnych
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić
innowacyjny pomysł? Czy warto go
wdrożyć i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te pytania padną już niebawem. W listopadzie w Radomiu
w ramach projektu „Ekokreatywni,
czyli od pomysłu do wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń dotyczący
ekoinnowacji, wspierania rozwoju
projektów opartych na badaniach
naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych oraz zaawansowanej technologii.
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii,
przedstawicieli jednostek naukowobadawczych, a także studentów.
www.eko-kreatywni.pl
2014.11.24
Warszawa
XVII Forum Energetyki Wiatrowej
Głównym tematem tegorocznej edycji Forum będzie wnikliwa analiza
treści projektu ustawy o OZE. Do
dyskusji na temat kluczowych elementów Ustawy oraz zmian w tym
zakresie zaproszeni zostali przedstawiciele ministerstw oraz najważniejszych klubów poselskich odpowiedzialnych za dalsze jej losy.
http://www.few2014.psew.pl/
2014.11.24
Bruksela, Belgia
ERRIN Energy Project Development Workshop - Horizon
2020 Calls 2015
Spotkanie brokerskie służące poszukiwaniu parterów do realizacji projektów obszaru Energia programu Horyzont 2020. Spotkanie będzie dotyczyło przyszłorocznych konkursów.
http://www.errin.eu/content/errin-

energy-project-developmentworkshop-horizon-2020-calls-2015
2014.11.25
Poznań
Kongres Smart City
Podczas kongresu poszukiwane będą
odpowiedzi na pytania: jak przełożyć
teorię „Smart City” na konkretne rozwiązania, jak budować potencjał gospodarczy i podnosić jakość życia mieszkańców przez zintegrowane działania,
nie naruszając jednocześnie środowiska
naturalnego, a przede wszystkim jak
wybrać odpowiednie źródło finansowania oraz przygotować wniosek o dotację z UE.
http://www.smartpl.eu/pl/kongres
2014.11.25
Bruksela, Belgia
16th Breakfast at Sustainability’s Community energy: accelerating
sustainable energy roll-out in Europe
Podczas spotkania uczestnicy będą
dyskutować na temat zrównoważonej
energii w Europie, roli władz lokalnych
i regionalnych we wspieraniu projektów
dotyczących energii odnawialnej, potencjalnych korzyści z energii odnawialnej
w odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego i w końcu wyzwań, barier
i sukcesów.
http://www.icleieurope.org/events/?cmd=view&uid=0e70d0d
8
2014.11.25 - 2014.11.28
Wisła
XIII Konferencja "Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'14"
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje,
już po raz trzynasty konferencję poświęconą rozwiązaniom IT dedykowanym dla energetyki pod tytułem: XIII
Konferencja Systemy Informatyczne w
Energetyce SIwE’14.
http://siwe.ptpiree.com.pl/
2014.11.25
Warszawa
Debata "OZE i kogeneracja – modele wsparcia w świetle projektu
wytycznych Komisji Europejskiej"
Rząd przygotowuje reformę mechanizmu wspierania rozwoju energetyki
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odnawialnej. Trzonem nowego rozwiązania ma być mechanizm aukcyjny,
a przedmiotem aukcji ma być cena
„zielonej” energii płacona jej wytwórcy.
Choć z jednej strony oznacza to likwidację dotychczas obowiązującego kulejącego systemu zielonych certyfikatów, to
jednak nie rozwiązuje to wszystkich
problemów tego sektora, co może spowodować niechęć inwestorów do rozwijania działalności na polskim rynku.
Debata dotycząca nowych zasad wsparcie OZE i kogeneracji.
http://www.cire.pl/item,101218,7.html
2014.11.27
Warszawa
Gwarancje pochodzenia energii
odnawialnej
Szkolenie dotyczące nowego mechanizmu wsparcia OZE jakim są gwarancje
pochodzenia - procedury, wymagania
formalne, rola Wytwórcy i Operatora
sieci.
http://www.powermeetings.eu/konferen
cje/en/szkolenie-gwarancjepochodzenia-energii-odnawialnejzdzislaw-muras-2014/
2014.11.28
Radom
Transfer technologii ekoinnowacyjnych
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić innowacyjny pomysł? Czy warto go wdrożyć
i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te
pytania padną już niebawem. W listopadzie w Radomiu w ramach projektu
„Ekokreatywni, czyli od pomysłu do
wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń
dotyczący ekoinnowacji, wspierania
rozwoju projektów opartych na badaniach naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych oraz zaawansowanej technologii. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii, przedstawicieli jednostek naukowo badawczych, a także studentów.
www.eko-kreatywni.pl
2014.12.01 - 2014.12.02
Warszawa
Tworzenie strategii ochrony własności intelektualnej oraz metody i
koszty
Celem szkolenia jest przedstawienie
najbardziej optymalnych strategii ochrony własności intelektualnej
(w szczególności wynalazków, znaków
towarowych i wzorów przemysłowych),
metod ich doboru w zależności od biz-

nesowych celów firmy /instytucji/
uczelni oraz związanych z tym kosztów. Omówione zostaną przykłady
różnych ścieżek postępowań prowadzących do ochrony na poziomie
krajowym i międzynarodowym oraz
wytyczne dokonywania wyboru terytorium, na którym własność intelektualna powinna być chroniona.
http://www.btprogress.com/szkolenia.
php?art=780&tworzenie_strategii_oc
hrony_wlasnosci_intelektualnej_oraz
_metody_i_koszty
2014.12.01 - 2014.12.02
Warszawa
II Kongres Elektryki Polskiej
Celem II Kongresu jest zainicjowanie
i przeprowadzenie prac nad Raportem „Elektryka źródłem wyzwań
cywilizacji XXI wieku”, który powinien stanowić silne wsparcie decydentów w podejmowaniu przez nich
systemowo spójnych działań, niezbędnych dla bezpiecznego, zrównoważonego rozwój Kraju.
http://www.kongres-sep.pl/
2014.12.02
Warszawa
"Efekt zachęty" w postępowaniu
przed Prezesem URE w sprawie
udzielenia promesy koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej
23 września 2014 Urząd Regulacji
Energetyki opublikował informację
w sprawie analizy finansowej dokonywanej przez Prezesa URE w ramach
postępowań administracyjnych
w przedmiocie udzielenia promesy
koncesji lub promesy zmiany koncesji,
dotyczącej warunków funkcjonowania
infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji efekt zachęty.
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji
Europejskiej, wszystkie projekty inwestycyjne rozpoczynane we wskazanym obszarze po dniu 1 lipca 2014 r.,
będą musiały spełnić wymagania wynikające z Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach
2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, Nr
200 z 28.06.2014, s.1). Stwierdzenie
występowania „efektu zachęty” przed rozpoczęciem prac - warunkuje
zgodność pomocy na dany projekt z
rynkiem wewnętrznym.
Z uwagi na powyższe oraz konieczność dopełnienia formalności celem

potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty”,
o którym mowa w powołanych Wytycznych, przygotowano specjalistyczne
seminarium: "Efekt zachęty" w postępowaniu przed Prezesem URE w sprawie
udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
http://www.powermeetings.eu/konferen
cje/en/seminarium-efekt-zachety-wpostepowaniu-przed-Prezesem-URE-wsprawie-udzielenia-promesy-koncesji/
2014.12.04 - 2014.12.05
Warszawa
Wycena technologii – aspekty
praktyczne
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i kształtowanie umiejętności uczestników w obszarze wyceny
technologii, w tym m.in.: definiowanie
projektu w obszarze wyceny, identyfikacja warunków informacyjnych procesu
wyceny oraz dobór metody wyceny.
http://www.btprogress.com/szkolenia.ph
p?art=768&wycena_technologii_%E2%8
0%93_aspekty_praktyczne
2014.12.05
Horyzont 2020- dzień informacyjny
konkursów 2014-2015
Dzień informacyjny konkursów 20142015 ogłaszanych w ramach programu
Horyzont 2020.
http://ec.europa.eu/research/conference
s/2013/energy_infoday/infoday_energy_
en.htm

2014.12.05 - 2014.12.06
Radom
Efekty środowiskowe w przedsięwzięciach ekoinnowacyjnych
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić innowacyjny pomysł? Czy warto go wdrożyć
i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te
pytania padną już niebawem. W listopadzie w Radomiu w ramach projektu
„Ekokreatywni, czyli od pomysłu do
wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń
dotyczący ekoinnowacji, wspierania
rozwoju projektów opartych na badaniach naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych oraz zaawansowanej technologii. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii, przeds t a w i c ie l i j e d n o s t e k n a u k o w o badawczych, a także studentów.
www.eko-kreatywni.pl

Wydarzenia
2014.12.08 - 2014.12.09
Poznań
Wycena własności intelektualnej
na potrzeby komercjalizacji wiedzy
Szkolenie w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych własności intelektualnej na potrzeby procesu komercjalizacji.
http://www.bomis.pl/terminy_szkolen
.php?szkolenie=659
2014.12.09 - 2014.12.12
Taormina, Włochy
EmHyTeC 2014
Konferencja dotycząca wodoru
i ogniw paliwowych. Celem konferencji jest wzmocnienie śródziemnomorskiej współpracy naukowej w dziedzinie technologii wodorowych i ich
stosowania.
http://www.itae.cnr.it/emhytec2014/
2014.12.10 - 2014.12.11
Rzym, Włochy
Konferencja SET-PLANu 2014
7. edycja konferencji SET-PLANu.
Przejście w kierunku niskoemisyjnej,
bezpiecznej energetycznie Europy
z przystępnymi cenami energii wymaga głębokiej transformacji systemu
energetycznego i wzmocnienia celów
energetycznych Unii Europejskiej na
lata 2020 i 2030. SET-PLAN ma na
celu zwiększenie wysiłków w dziedzinie badań i innowacji oraz zwiększenie wprowadzania na rynek nowych
technologii, a także wzmocnienie
światowego przywództwa UE w rozwoju energooszczędnych rozwiązań.
http://www.cenergyplus.eu/viewevent.aspx?id=192

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. Kongres jest wydarzeniem cyklicznym. Składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych
w największych miastach w Polsce,
głównie stolicach regionów.
http://www.energiajutra.eu/kongres

rzystaniu koncepcji praw autorskich,
patentów i znaków towarowych, własności i implikacji finansowych dla różnych form prawnych działalności.
http://www.btprogress.com/szkolenia.p
hp?art=790&zarzadzanie_i_komercjaliza
cja_innowacyjnej_technologii_badan_n
aukowych

2014.12.15 - 2014.12.16
Warszawa
Zarządzanie i komercjalizacja
innowacyjnej technologii, badań
naukowych
Przedstawienie głównych zagadnień
z zakresu procesu komercjalizacji
oraz jego etapów. Omówienie procesu transferu technologii w ramach
danego rynku pomiędzy różnymi
podmiotami. Analiza studiów przypadku komercjalizacji technologii.
Ocena wartości ekonomicznej technologii, identyfikacja potencjalnych
partnerów biznesowych oraz wycena
własności intelektualnej przy wyko-

2014.12.12
Bruksela, Belgia
Dzień informacyjny konkursów
EE programu H2020
Dzień informacyjny poświęcony konkursów dotyczącym efektywności
energetycznej programu Horyzont
2020.
http://ec.europa.eu/easme/en/horizon
-2020-energy-efficiency-informationday
2014.12.15
Łódź
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.

Centrum Integracji
Badań Energetycznych
CENERG

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

CENERG

Zespół CENERG:
dr inż. Andrzej Sławiński, kierownik,
mgr Maria Kaska,
mgr inż. Katarzyna Łabinowicz,
dr inż. Zygmunt Parczewski,
dr inż. Aneta Świercz

Głównym celem działania CENERG jest koordynacja i integracja badań
energetycznych w Instytucie Energetyki, w Polsce i w Europie Środkowej
oraz wsparcie rozwoju nowych technologii energetycznych.
CENERG prowadzi działania wspierające rozwój w IEn badań
nad nowymi technologiami energetycznymi odpowiadającymi polskim
i europejskim strategiom w tej dziedzinie, rozpoznaje nowe kierunki badań oraz możliwości aplikacji w polskich i europejskich programach finansowania prac badawczych i rozwojowych. CENERG uczestniczy w działaniach promujących badania prowadzone w IEn, wspiera współpracę IEn
z ośrodkami badawczymi w Polsce i w Europie, uczestniczy w tworzeniu
platformy wymiany informacji naukowej w IEn i organizuje cykliczne seminaria naukowe, warsztaty i konferencje służące wymianie informacji na
temat działań badawczych prowadzonych w IEn i w Polsce.
CENERG oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego
w konkursach na krajowe i międzynarodowe projekty badawczowdrożeniowe i wspomagające we wszystkich obszarach tematycznych.
Oferta obejmuje:

pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymaganiami konkursu,

pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projektowego,

napisanie pełnego wniosku projektowego,

pomoc w zarządzaniu projektem w przypadku otrzymania dofinansowania.
CENERG organizuje szkolenia, warsztaty i seminaria dotyczące przygotowania, realizacji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczo-wdrożeniowymi, a także konkretnych zagadnień w zakresie
nowych technologii energetycznych.
CENERG oferuje możliwość umieszczania otrzymanych od użytkowników informacji na stronie internetowej:
http://www.cenerg.com.pl/.
CENERG oferuje także przygotowanie założeń do planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin.

www.cenerg.com.pl
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