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Instytut Energetyki został wybrany w skład
Komitetu Wykonawczego European Energy
Research Alliance EERA


Instytut Energetyki (IEn) został wybrany w skład Komitetu Wykonawczego European
E nerg y Res earch Alliance EERA na kolejną - trzecią
kadencję na lata 2015-2017.
W pierwszej i drugiej kadencji
IEn był członkiem Komitetu
Wykonawczego EERA od
roku 2009. Decyzja o wyborze nowych członków Komitetu Wykonawczego została
ogłoszona w czasie Walnego
Zg roma d zen ia człon ków
EERA, które miało miejsce 29
kwietnia 2015 w Brukseli.
Europejskie Stowarzyszenie
Badań Energetycznych (EERA)
to inicjatywa wiodących europejskich instytutów badawczych, której głównym celem
jest przyspieszenie rozwoju
nowych technologii energetycznych poprzez wdrożenie
Wspólnych Programów Badawczych. Celem Programów
jest wsparcie strategicznych
technologii energetycznych
zdefiniowanych w Strategicznym Planie Technologii Energetycznych (SET Plan) - łączenie i integracja działań i zasobów, łączenie krajowych
i wspólnotowych źródeł finansowania oraz maksymalizacja
komp lemen tarn ości

i synergii.
W skład Komitetu Wykonawczego EERA wchodzi obecnie 15
następujących instytucji:

Austrian Institute of Technology, AIT (Austria)

Belgium Energy Research
Alliance, BERA (Belgia)

Commisariat à l’ énergie
atomique et aux énergies
alt e r nat iv e s , CE A
(Francja)

Centro de Investigaciones
E nerg ét ic as , M edioambientales y Tecnologicas, CIEMAT (Hiszpania)

Centrum Výzkumu Řež,
CV Řež (Czechy)

Technical University of
Denmark, DTU (Dania)

Italian National Agency for
New Technologies, the
Energy and the Sustainable E conom ic D evelopment, ENEA (Włochy)

Helmholtz-Gemeinschaft,
HGF (Niemcy)

Instytut Energetyki, IEn
(Polska)

Portuguese National Laboratory of Energy and Geology, LNEG (Portugalia)

Netherlands Energy Research Alliance, NE RA
(Holandia)

Paul Scherrer Institute,
PSI (Szwajcaria)

SINTEF (Norwegia)

UK Energy Research
Ce nt re , UKE RC
(Wielka Brytania)

Teknologian tutkimuskes kus
VT T
(Finlandia).
Członkowie Komitetu wybrani zostali w trybie konkursowym. Aplikacje do
Komitetu Wykonawczego
EERA złożon e zosta ły
p r z e z 2 3 in s ty tu cj e
z różnych krajów Europy.
Instytut Energetyki aktywnie
uczestniczy również w Programach Badawczych EERA:
Bioenergy, Economic, Environmental and Social Impact, Fuel
Cells and Hydrogen, Smart
Cities, Smart Grids i Wind
Energy. Uczestniczył także
w opracowywaniu nowo
powołanego Programu Energy Efficiency in Industrial Processes.
Strona stowarzyszenia:
http://www.eera-set.eu/

XI międzynarodowa konferencja NEUF 2015 pt.
„Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę
i przemysł – efektywność, produktywność, dialog
społeczny”

Dnia 26 czerwca 2015 odbędzie się
XI międzynarodowa konferencja
NEUF 2015 pt. „Transformacja
polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność,
produktywność, dialog społeczny”.
W ramach tej konferencji Instytut
E n erg ety ki (www.ien .c om.p l)
współorganizuje Sesję IV zatytułowaną „Społeczne aspekty transformacji energetyki” (godz. 15-16:30).

Sesja będzie związana z realizacją europejskiego projektu
M I LE SE CU RE
2050
(www.milesec u re2 050 .eu),
którego głównym celem jest
analiza i ocena wielowymiarowego wpływu europejskiej
strategii rozwoju niskoemisyjnych technologii energetycznych na bezpieczeństwo energetyc zne i sy tuację sp ołec znoekonomiczną do roku 2050. Mamy
nadzieję, że dyskusja panelowa będzie
dobrą okazją do poruszenia i zgłębienia ważnych tematów związanych
z transformacją energetyczną w Polsce i w Europie.
Celem tegorocznej konferencji NEUF
jest przedyskutowanie rozwią zań
dotyczących skutecznego przeprowadzenia zmian w polskiej gospodarce,

których sku tkiem będ zie znaczący
wzrost efektywności energetyc znej,
zwiększenie możliwości wytwórczych,
przesyłowych i dystrybucyjnych, zapewnienie niezawodności dostaw, a co za
tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego kraju i komfortu energetycznego odbiorców.
Serd ecznie zap raszamy d o udziału
w konferencji.
Szczegółowe informacje są dostępne na
stronie:
http://www.proinwestycje.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=
529:26-czerwca-2015-xi-midzynarodowa
- k o n f e r e n c j a - n e u f 2015&catid=7&Itemid=116&lang=pl
Strona projektu Milesecure 2050
http://www.milesecure2050.eu/

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG wspiera
wzmacnianie potencjału administracji Ukrainy we wdrażaniu
rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej
i promocji OZE w ciepłownictwie komunalnym
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W 2015 roku Centrum Integracji
Badań Energetycznych CENERG
wraz z Lwowskim Centrum, Nauki,
Innowacji i Informatyzacji (LCNII)
realizuje projekt „Wzmocnienie
potencjału administracji publicznej
i samorządowej Ukrainy we wdrażaniu rozwiązań poprawy efektywności energetycznej i promocji
OZE w ciepłownictwie komunalnym, ze szczególnym uwzględnien iem bud ynków pub lic znyc h
i mieszkań komunalnych” współfinansowany z Programu „Polska
Pomoc Rozwojowa” Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Celem projektu jest
przekazanie administracji publicznej
i samorządowej Ukrainy wiedzy
i doświadczeń w racjonalnym zarząd zaniu ciepłownic twem n a
szczeblu miasta, rejonu i obwodu

oraz efektywnym wy korzystaniu
OZE. Działania projektu koncentrują
się na problemach wdrażania przepisów prawa krajowego i unijnego oraz
przygotowania procedur ułatwiających skuteczne planowanie zaopatrzenia w ciepło. Obejmują wsparcie
w opracowaniu standardowego katalogu przedsięwzięć redukujących
zużycie ciepła w budynkach oraz
budowę wariantowych bilansów ciepła miasta przed i po zrealizowaniu
przedsięwzięć oszczędzających zużycie ciepła.
W ramach projektu zaplanowano
4 interaktywne warsztaty szkoleniowe na Ukrainie, w czasie których
polscy eksperci podzielą się swoją
wiedzą i doświadczeniami w stosowaniu procedur przygotowywania planów zaopatrzenia w ciepło w Polsce.
Ukraińscy uczestnicy zostaną przeszkoleni w budowie i obsłudze przygotowanych przez polskich ekspertów demonstracyjnych narzędzi do
inwentaryzacji zasobów komunalnych
miasta w celu zbilansowania obecnych i prognozowanych potrzeb
cieplnych (centralne ogrzewanie
i ciepła woda użytkowa) oraz wstępnej oceny efektywności rozważanych
wariantów zaopatrzenia w ciepło.

Pierwsze warsztaty pt. „Praktyka racjonalnego zarzadzania ciepłownictwem na szczeblu miasta, regionu
i obwodu, w tym z wykorzystaniem
OZE” zorganizowano już w kwietniu.
Spotkanie prowadzili przedstawiciele
CENERG, Oddziału OTC w Łodzi,
LCNII, a także eksperci ukraińscy.
Uczestniczyli w nich zaś przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej Ukrainy, w tym władze miast
i obwodów oraz komunalnych spółek
ciepłowniczych, a także jednostek
naukowych.
Podsumowaniem projektu będzie
raport obejmujący wnioski i rekomendacje, modele i formularze danych do
bilansowania i prognozowania potrzeb
cieplnych oraz wstępnej oceny efektywności przedsięwzięć. Raport będzie rozpowszechniony wśród władz
publicznych i samorządowych Ukrainy
Projekt stanowi kontynuację realizowanego w 2014 roku projektu
„Doskonalenie wiedzy i umiejętności
administracji publicznej i samorządowej Ukrainy w zakresie poprawy efektywności energetycznej - wpływ na
innowacje w ciepłownictwie, w tym
racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii”.
N E WS L E T T E R C E N E RG
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Jeszcze więcej możliwości staje otworem przed
półprzewodnikami organicznymi
Uwzględnianie aspektów środowiskowych w produktach i urządzeniach
gospodarstwa domowego wymaga
strategicznego myślenia na każdym
etapie projektowania. Taka konstatacja odła podczas jednego z seminariów zorganizowanego przez partnerów projektu G.EN.ESI. Seminarium
poświęcone było prezentacji nowych
sposobów wspierania rozwoju komerc y jn ie in teresu ją c yc h
i opłacalnych produktów, których
oddziaływanie na środowisko będzie
istotnie zredukowane.
Ta ki jest wła śn ie osta teczn y
cel dofinansowanego ze środków UE
projektu G.EN.ESI. W jego ramach
(…) opracowana została platforma
inżynierii oprogramowania dOd metek
do identyfikacji radiowej (RFID) po
wyświetlacze OLED i ogniwa fotowoltaiczne – ogromny potencjał półprzewodników organicznych cieszy się
powszechnym uznaniem. Partnerzy
projektu Marie Curie postawili sobie
za cel podnieść innowacje na wyższy
poziom, stosując dodatki w postaci
zarodków krystalizacji, aby lepiej kontrolować właściwości fizyczne tych
układów.

Organiczne półprzewodniki polimerowe są często postrzegane przez
najbardziej innowacyjne sektory
przemysłu UE jako materiały o wysokim potencjale. Są one ostatnio
na fali, dzięki swoim dużym zaletom
pod względem przewodności elektrycznej, stabilności termicznej,
kompatybilności z mechanicznie
elastycznymi substratami, niskich
kosztów produkcji i łatwej integracji
z zastosowaniami chemicznymi
i biologicznymi. Na dzień dzisiejszy
najbardziej znane są ze swoich obiecujących zastosowań w doskonalonych ogniwach słonecznych i elastycznych wyświetlaczach.
Aby przenieść te materiały na wyższy poziom i lepiej stawić czoła
międ zynarod owej konku rencji,
potrzebna jest jednak lepsza kontrola nad ich strukturą fizyczną.
Możliwe jest obecnie na przykład
kontrolowanie krystalizacji nawet
najprostszych tworzyw sztucznych,
takich jak PE, które skądinąd mogłyby stać się znacznie lepszym materiałem niż kruchy, ale powszechnie
stosowany polistyren (PS). Dzięki
takiej kontroli przedsiębiorstwa

mogłyby dowolnie zmieniać fizyczny wygląd ulepszonego PE o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, przy niskich kosztach produkcji.
Mając ten cel na względzie, partnerzy
dofinansowanego ze środków UE projektu CONDPOLYBLENDORD (Controlling
the Order of Functional Polymers and their
Corresponding Blends) stosują dodatki
w postaci zarodków krystalizacji, aby
kontrolować uporządkowanie układu
w polimerach przewodzących i ich mieszaninach. Choć niewielkie ilości dodatków są wykorzystywane od dziesiątek lat
do manipulowania strukturą i właściwościami materiałów w stanie stałym, teraz
ich zastosowanie w organicznych półprzewodnikach polimerowych otworzyłoby
drogę do wielu innowacji w sektorze.
Prace nad projektem CONDPOLYBLENDORD zostały zamknięte pod koniec
lutego.
Cały artykuł:
h ttps://cen erg.ien .com.p l/ wia domosc/
items/jeszcze-wiecej-mozliwosci -stajeotworem-p rzed -polp rzewod nika mi organicznymi
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

W Świerku wybudowano działo plazmowe nowej generacji
W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zbudowano unikatowe w skali światowej źródło plazmy
IBIS II. Plazma w urządzeniu powstająca ma aż 100 mln st. C i uzyskiwana
jest w wysokiej próżni. Wynalazek
może znaleźć zastosowanie m.in.
w modyfikacji powierzchni ciał stałych.
Nowo wybudowane źródło plazmy,
działo IBIS II, to zmodyfikowana i unowocześniona wersja oryginalnej, chronionej patentami konstrukcji opracowanej już wcześniej przez pracowników instytutów w Świerku. Urządzenie to otwiera nowe możliwości zarówno w zakresie badań plazmy wysokotemperaturowej jak również opanowania nowatorskich technologii modyfikacji powierzchni ciał stałych do zastosowań przemysłowych.
Ważną cechą plazmy wytwarzanej
przez urządzenie IBIS II jest jej bardzo
wysoka, sięgająca 100 mln stopni, temperatura oraz jej wysoka turbulencyjność, dzięki której część cząstek osiąga bardzo wysokie energie. Jednym
z obszarów badań prowadzonych przy
użyciu IBIS-u będzie wzmacnianie intensywności turbulencji w celu efektywniejszego przyspieszania cząstek

bez ponoszenia kosztów budowy
i eksploatacji specjalizowanych
akceleratorów.
„Podstawową, nigdzie więcej niespotykaną zaletą naszego urządzenia jest to, że uzyskujemy plazmę
nie w środowisku względnie gęstego gazu, lecz w wysokiej próżni.
Warunki, jakie jesteśmy w stanie
wytworzyć, są porównywa lne
z warunkami panującymi w plazmie
kosmicznej” - stwierdza kierownik
projektu dr Cezary Pochrybniak,
Kierownik Zakładu Technologii
Plazmowych i Jonowych NCBJ.
Szczegóły dotyczące IBIS-a II poznać
można na filmie.
Innym ważnym kierunkiem badań,
w których wykorzystywać można
IBIS II jest oddziaływanie plazmy
z powierzchnią ciał stałych. Badacze
liczą na to, że dzięki urządzeniu
można będzie modyfikować własności powierzchni w sposób nieosiągalnych metodami tradycyjnymi.
W Świerku prowadzi się badania
m.in. nad uszlachetnianiem powierzchni metali i ceramik. Pracuje
się m.in. nad uodpornianiem stali na
utlenianie w wysokiej temperatu-

rze, nad zwiększaniem zwilżalności czy
nad wytwarzaniem złącz ceramika-metal.
Być może wynalazek pozwoli też na
opracowanie ulepszonych metod sklejania materiałów o odmiennej strukturze.
IBIS II być może znajdzie zastosowanie
przy wytwarzaniu materiałów łączących
cechy półprzewodnika i ferromagnetyka,
które służyć mogą nie tylko do zapisu
informacji, ale ich przetwarzania i przesyłania.
Realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału
innowacyjnego
Ośrodka
w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie
jonizujące” znacząco poprawia warunki
do prowadzenia badań naukowych. Całkowita wartość projektu wynosi prawie
40 mln zł. Projekt realizowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/w-swierku-wybudowano-dzialoplazmowe-nowej-generacji
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Drugie, niezwykle "aktywne" życie płyt CD i DVD
Plastik m.in. z zużytych płyt CD i DVD
można przetwarzać w węgiel aktywny
- wykazali naukowcy z Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie.
Węgiel aktywny jest o tyle atrakcyjnym materiałem, że można dzięki
niemu np. gromadzić dwutlenek węgla
lub zanieczyszczenia organiczne.
Prof. Jerzy Choma z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT spodziewa się, że płyty CD i DVD spotka
podobny los jak taśmy magnetofonowe czy dyskietki do komputerów.
Zdaniem naukowca warto się zastanowić, jak sobie radzić z recyklingiem
tych produktów. Dlatego badacze
z jego zespołu postanowili sprawdzić,
jak można je przetworzyć i opracowali
metodę przeróbki zużytych płytek na
węgiel aktywny. Wyniki badań - prowadzonych przez polskich naukowców
m.in. z WAT i ukazały się w kwietniu
w czasopiśmie "ASC Sustainable Chemistry & Engineering" (DOI: 10.1021/
acssuschemeng.5b00036). "To sposób,
by efektywnie wykorzystać coś, co
wydaje się bezużyteczne" - przyznał
w rozmowie z PAP prof. Choma. Zespół z WAT pracuje też nad przeróbką innych polimerowych materiałów
w węgiel aktywny.

Z węgla aktywnego (to inaczej węgiel
aktywowany) korzysta się w przemyśle nie od dziś. Mamy z nim do czynienia w filtrach do wody (zarówno
tych stosowanych w domach, jak
i w zakładach uzdatniania wody).
Węgiel aktywny stosowany jest też
w odświeżaczach powietrza w lodówkach. W wojsku z kolei używa
się go w maskach przeciwgazowych
czy w systemach oczyszczania powietrza.
Węgiel aktywny wygląda dość niepozornie - jak sadza, czarny proszek,
ziarna bądź granule. Materiał ten ma
jednak niezwykłe właściwości - znajdują się w nim niewidoczne gołym
okiem pory - takie jak w gąbce, ale
nawet milion razy mniejsze. Porów
jest niezwykle dużo i są bardzo małe.
Tak więc gdyby uwzględnić całą powierzchnię węgla aktywnego, który
zmieści się na łyżeczce (ok. 3 g), może ona mieć nawet wymiary zwykłego
boiska do piłki nożnej (ponad 7 tys.
m2).
Nie miałoby to pewnie większego
znaczenia, gdyby nie inna właściwość węgla aktywnego - jego
zdolności adsorpcyjne. Węgiel
jest w stanie pochłaniać z ośrod-

ka, w którym się znajduje - np.
z wody czy z powietrza - pewne
szczególne cząsteczki. Kiedy w pory
węgla dostaną się zanieczyszczenia,
związki organiczne, czy dwutlenek
węgla, trudno im się już z materiału
wydostać. Cząsteczki wody, azotu
czy tlenu natomiast w temperaturze
pokojowej nie wiążą się na powierzchni węgla tak łatwo. Im większa jest powierzchnia właściwa węgla, która styka się z powietrzem,
tym więcej cząsteczek się jest przez
niego zatrzymywanych. Dzięki temu
zanieczyszczenia można wychwytywać ze środowiska i utylizować później, w dogodnych do tego warunkach. "Jeżeli nie zmienimy warunków
przechowywania, substancje mogą
pozostawać w węglu aktywnym
nieskończenie długo" - zaznaczył
prof. Choma.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/drugie-niezwykle-aktywnezycie-plyt-cd-i-dvd
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce

Ciepło i energia elektryczna
bezpośrednio ze Słońca
Ostatnia obniżka cen paneli fotowoltaicznych (PV) spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej wielu firm
z branży energii słonecznej. Szczególnie te przedsiębiorstwa, które opracowały alternatywne systemy wobec
standardowych krzemowych ogniw
PV, miały trudności z zaoferowaniem
konkurencyjnych systemów. Należą
do nich systemy skoncentrowanej
energii słonecznej (CSP) oraz skoncentrowane systemy PV (CPV).
Z jednej strony, potrzebne jest znaczące zwiększenie ilości systemów
CSP na rynku, aby obniżyć ich koszty
i umożliwić konkurowanie z konwencjonalnymi ogniwami. Z drugiej natomiast, możliwości stosowania CPV są
ograniczone, ponieważ sprawdzają się
one tylko w krajach o dużym nasłonecznieniu.
W ramach finansowanego przez UE
projektu "Transparent Fresnel based
concentrated photovoltaic thermal system" (INTENSOL) badacze opracowali
innowacyjną koncepcję niskokosztowego solarnego systemu cieplnego
z ogniwami HCPV. Dzięki połączeniu
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najnowszych osiągnięć technologii
PV oraz komponentów solarnotermicznych, ten zintegrowany
system może wytwarzać elektryczność oraz ciepło. Wysoki współczynnik koncentracji promieni słonecznych oraz wysoka sprawność sprawiają, że oprócz regionów o dużym nasłonecznieniu system można stosować
także w Europie Środkowej.
W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów PV rozwiązanie INTENSOL wykorzystuje niedrogie soczewki Fresnela, skupiające światło
słoneczne w kierunku wielozłączowych
ogniw słonecznych. Aby dodatkowo
zwiększyć sprawność instalacji, jest ona
wyposażona w zintegrowany układ
chłodzenia i rekuperacji ciepła, a także
dwuosiowy system ustawiający zwierciadła w kierunku Słońca. Ponadto
system jest lekki i łatwy w konserwacji.
System INTENSOL ma konstrukcję
modułową, składającą się z głównego
systemu HCPV oraz opcjonalnych
komponentów solarno-termicznych —
tzw. nagrzewnic wtórnych. Na przykład, sam układ chłodzenia HCPV nie

Źródło: Wikiemdia Commons

jest w stanie dostarczać ciepłej wody
w odpowiedn iej temp era tu rze.
W tym celu można dodać jednoosiowy system koncentratora, aby podnieść temperaturę do 150 stopni
Celsjusza. Jest to szczególnie przydatne w przypadku nagrzewania i suszenia w warunkach przemysłowych.
Oprócz przemysłu, system INTENSOL może znaleźć zastosowanie
w hotelach, na kempingach, w ośrodkach sportowych, centrach handlowych, szpitalach i biurach.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/cieplo-i-en ergia-elektrycznabezposrednio-ze-slonca
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis .europa.eu/
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Katalizowanie przemiany w przemyśle za pomocą
enzymów morskich
Wytrzymałe mikroorganizmy morskie mogą zawierać enzymy idealnie
nadające się do ekstremalnych procesów przemysłowych. Dofinansowani ze środków UE naukowcy
z projektu INMARE zamierzają to
sprawdzić.
W kwietniu 2015 r. rozpoczęła się
przewidziana na cztery lata realizacja ambitnego, dofinansowanego ze
środków UE projektu, który ma
uwolnić ogromny potencjał enzymów morskich. W skład konsorcjum INMARE (Industrial Applications
of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein
diversity from the sea) wchodzi zespół światowej klasy ekspertów,
mających zidentyfikować nowatorskie enzymy, które mogłyby znaleźć
zastosowanie w przemyśle: od kosmetycznego po medyczny.
Enzymy są szeroko wykorzystywane
w przemyśle chemicznym, ale mają
także kluczowe znaczenie w innych
sektorach, w których niezbędne są
katalizatory biologiczne. Mowa tutaj
np. o browarnictwie, biopaliwach,
detergentach biologicznych czy

produkcji papieru. Mikroorganizmy
morskie – bakterie, grzyby, gąbki
i algi – uznaje się za niewykorzystane źródło enzymów, które nadal
jest niedostatecznie eksploatowane.
Jedynie niewielki ułamek enzymów
morskich został objęty komercjalizacją.
Taka sytuacja to zdaniem zespołu
INMARE zmarnowana okazja. Surowe środowisko morskie może dostarczyć wytrzymałe składniki, zdolne do przetrwania w ekstremalnych
procesach przemysłowych, co może
przyczynić się do obniżenia kosztów w długofalowej perspektywie.
Wynika to z tego, że optymalizacja
enzymów – proces zwiększania ich
stabilności i funkcjonalności – może
być czasochłonna i kosztowna i
wiązać się z poprawą niektórych
parametrów, takich jak wytrzymałość cieplna czy zdolność do przetrwania pod ekstremalnym ciśnieniem.
W ramach projektu INMARE zastosowane zostaną nowe techniki
przesiewowe w celu identyfikacji
potencjalnie obiecujących enzymów
morskich. Szczególnie interesujące

będą mikroorganizmy zdolne do przetrwania w surowych warunkach, takich
jak ekstremalne ciśnienie, zasolenie czy
temperatura. Takie mikroorganizmy mogą
zawierać enzymy użyteczne w kontekście
przemysłowym, w ciężkich warunkach
fizyko-chemicznych, bez potrzeby optymalizacji. Partnerzy projektu utorują także drogę bioinformatycznej technologii
odkrywania genów.
Kolejnym ważnym elementem projektu
będzie propagowanie zrównoważenia
środowiskowego. Zważywszy na coraz
szybsze tempo zużywania globalnych zasobów, niewykorzystane zasoby mikrobiologiczne w morzu mogą zapewnić
przemysłowi niemal nieograniczone źródło bezpieczniejszych, tańszych i bardziej
ekologicznych produktów – dopóki gospodarka tymi zasobami będzie prowadzona rozsądnie.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/katalizowanie-przemiany-wprzemysle-za-pomoca-enzymowmorskich
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

Politechnika Krakowska: opracowano certyfikat
budownictwa energooszczędnego
Specjaliści z Politechniki Krakowskiej opracowali Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego. Według nich to pierwszy polski
dokument potwierdzający spełnienie
warunków dla konstrukcji i budowy
budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię.
„Certyfikat jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie polskiego rynku
budowlanego, ponieważ w tej chwili
nie funkcjonuje na nim żaden polski
certyfikat, a jedynie certyfikaty zachodnie, które w swojej metodologii nie uwzględniają naszych uwarunkowań klimatycznych, realiów gospodarczych, uprzemysłowienia czy
zaawansowania technologicznego” powiedział PAP dr Marcin Furtak,
dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędneg o P olitechniki Krakowskiej
i pomysłodawca certyfikatu.
Jak zaznaczył, przyznanie dokumentu gwarantuje inwestorom, budowniczym, jednostkom samorządu
terytorialnego i użytkownikom budynków, że spełniają one wymagania

o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, których wdrożenie
nakładają na Polskę dyrektywy Unii
Europejskiej. „Uzyskanie certyfikatu
gwarantuje, że jest to dom przyszłości, dom przyjazny, dom,
w którym warto mieszkać” - podkreślił Furtak.
Certyfikacja nowopowstających
budynków rozpoczyna się od weryfikacji projektu architektonicznego.
Po zakończeniu budowy eksperci
z Małopolskiego Laboratorium
Budownictwa Energooszczędnego
PK przeprowadzają badania w budynku z użyciem specjalistycznego
sprzętu (m.in. termowizja, badanie
szczelności, pomiar mikroklimatu,
jakości powietrza wewnętrznego).
Uzupełnieniem certyfikatu MCBE
jest analiza śladu węglowego, czyli
ilości szkodliwych substancji emitowanych przez materiały wykorzystane do budowy i wyposażenia
obiektu.
Furtak poinformował, że certyfikat
ma charakter dobrowolny, ale są
prowadzone rozmowy z samorzą-

dem województwa, aby budynki, które
go uzyskały, mogły otrzymywać specjalne
dopłaty.
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej
zapewniają, że mitem jest, jakoby budownictwo energooszczędne było znacznie droższe od tradycyjnego. Według
nich koszt wybudowania domu o standardzie niskoenergetycznym jest wyższy
od technologii tradycyjnej tylko o ok. 1020 proc.
„Taka inwestycja szybko przynosi zyski począwszy od zdrowia, przez lepszy
komfort mieszkania, ochronę środowiska, po konkretne oszczędności dla właściciela - budynek energooszczędny pochłania trzy razy mniej energii na ogrzewanie i wentylację” - zaznaczyła dr Małgorzata Fedorczak-Cisak, dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.
Cały artykuł:
h ttp s://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i t e m s / p ol i t e ch n i ka - k ra k o w s ka op racowano-certyfikat-budownictwa energooszczednego
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Kot Einsteina – 128 opowieści o nauce

„Kot Einsteina – 128 opowieści o nauce” to wyprawa do świata nauki – ale
nie tej zamkniętej w hermetycznym
świecie formuł zrozumiałych tylko dla
ludzi, którzy zajmują się nią na co

dzień. To opowieść o pasji, tytanicznej pracy, pragnieniu zajrzenia pod
podszewkę tego, co znamy, co
oczywiste i zwykłe. Rzecz o wysiłkach i namiętnościach setek mądrych ludzi. Ludzi, których wiedza
i pomysłowość już teraz niepostrzeżenie zmieniają nasze życie, czynią je
lepszym i ciekawszym – choć większość z nas nie ma o tym pojęcia.
"Kot Einsteina - 128 opowieści
o nauce" to publikacja wydana
przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Opisano w niej 128 projektów naukowych zrealizowanych
dzięki dofinasowaniu uzyskanemu
z Programu Innowacyjna Gospodarka
w ramach działania 1.3.1. Wśród
opisanych projektów znalazły się 84
projekty inżynieryjno-techniczne, 10
rolniczych, 20 przyrodniczych, 13

medy c zny ch i jed en sp ołec zny. Wspólną ideą wszystkich opisywanych badań jest posiadany przez
wymiar praktyczny.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/kot-einsteina-128-opowiesci-onauce
Źródło: OPI

OPI: Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania
transferu wiedzy w Polsce

Ośrodek Przetwarzania informacji
opublikował publikację „Naukowiec
w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce”.
Autorami opracowania są dr Marzena Feldy, Anna Knapińska, Maciej
Ostaszewski, Marta M. Rószkiewicz,
Aldona Tomczyńska, Barbara Warzybok.
Tematyka publikacji wpisuje się
w aktualne debaty nad rolą polskich
jednostek naukowych w rozwoju
innowacyjności naszego kraju. Podstawową oś publikacji wyznaczają
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opracowane modele statystyczne, które pozwoliły zebrać
wiedzę o:

natężeniu współpracy
naukowców z przedsiębiorcami;

cechach charakteryzujących reprezentantów środowiska naukowego podejmu ją c y c h wsp ó łp ra c ę
z przedsiębiorstwami różnej
wielkości;

czynnikach zwiększających skłonność naukowców
do wykorzystywania nowoc zesny ch mechan izmów
transferu wiedzy.
Dzięki zgromadzonemu materiałowi
możliwe było zidentyfikowanie barier transferu wiedzy w Polsce,
a także stworzenie listy kierunków
badań, które potencjalnie przekładają się na wzrost gospodarczy.
W pracy przedstawiono także wyzwania stojące przed twórcami polityki naukowej i innowacyjnej.
Monografia może być przyczynkiem
do dyskusji o postulowanych zmianach w obszarze sposobów zarządzania jednostkami naukowymi
i kierowania rozwojem własnej kariery naukowej. Tworzona była

z myślą o potrzebach administracji publicznej i władz instytucji naukowych, ale
powinna zainteresować także naukowców utrzymujących kontakty z biznesem.
Poza tym może ona stanowić pomoc dla
teoretyków i praktyków gospodarczych
oraz studentów kierunków ekonomicznych.
Publikacja jest efektem pracy zespołu Laboratorium Analiz Statystycznych
i Ewaluacji.
Publikacja dostępna jest na stornie OPI.
http://www.opi.org.pl/Wydawnictwa/new
sId/290.html
Źródło: OPI
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Resort nauki podsumował ostatnie pół roku pracy

Wzrost nakładów na naukę, program
na rzecz żłobków na uczelniach, prace
nad nowelą ustawy umożliwiającej
finansowanie studiów na renomowanych zagranicznych uczelniach - to
niektóre z inicjatyw, jakie podjął resort
nauki w ostatnim półroczu.
W dokumencie, jaki resort nauki przesłał PAP, podsumowano pół roku prac
resortu w rządzie premier Ewy Kopacz. (…)
Wśród inicjatyw, jakie wymieniono
w komunikacie, są zmiany na rzecz
jakości polskiej nauki. MNiSW przypomina, że wypracowało nowe zasady
finansowania jednostek naukowych. Za
ich sprawą dotacja z budżetu państwa
uzależniona jest teraz bezpośrednio od
jakości prowadzonych badań i uzyskanej kategorii naukowej. Rozporządzenie w tej sprawie zaczęło obowiązywać
od stycznia 2015 r.
Resort prowadził też prace nad nowymi zasadami oceny parametrycznej
jednostek naukowych. W systemie

ewaluacji lepiej
uwzględniona ma
być m.in. specyfika nauk humanistycznych. Na
podstawie uwag
środowiska naukowego powstanie projekt rozporządzenia.
Resort nauki zwraca też uwagę na
zwiększony budżet: nakłady na naukę
wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku o 10,2 proc., a na szkolnictwo wyższe o 6 proc.
MNiSW przypomina, że wspólnie
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wyn egocjowało największy
w historii pakiet europejskiego wsparcia badań i innowacyjności. W ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (POIR) oraz regionalnych
programów operacyjnych na sektor
badań i rozwoju zostanie przeznaczone ok. 11 mld euro. Do końca roku
uruchomiona będzie większość działań w tym zakresie. W komunikacie
przypominano także o przygotowanym przez ministerstwo Programie
Rozwoju Kompetencji, który zakłada,
że podczas zajęć studenci zdobywać
mają tzw. kompetencje miękkie, przydatne na rynku pracy. Program ten
będzie kontynuowany do 2020 roku,

a rząd przeznacza na niego ponad
miliard zł.
W ostatnim półroczu przygotowano
także założenia programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego,
które zostały skonsultowane ze środowiskiem. Prowadzony jest także
program Polski Erasmus dla Ukrainy
– w ramach niego w Polsce studiuje
już prawie 450 studentów z Ukrainy.
W komunikacie przypomniano także
o zmianach w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki.
Rozpoczęła się także pilotażowa edycja programu „Maluch na uczelni”
realizowanego wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach konkursu na polskich
uczelniach pojawi się wiele nowych
żłobków i klubików dziecięcych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ resort-nau ki-p od sumowa l ostatnie-pol-roku-pracy
Źródło: MNiSW

Nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców
V kadencji

Rozpoczął się nabór kandydatów na
członków Rady Młodych Naukowców, która jest organem doradczym
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Głównym zadaniem Rady Młodych
Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających
dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce.
Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:
1. nie ukończyła 35 roku życia; 2.
posiada znaczące osiągnięcia naukowe; 3. cieszy się nieposzlakowaną
opinią i przestrzega zasad etyki naukowej; 4. korzysta z pełni praw publicznych; 5. nie była skazana prawo-

mocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Zgłoszenie kandydata
na członka Rady Młodych Naukowców
powinno zawierać:

list motywacyjny zawierający propozycję 5 głównych
działań, które kandydat
zamierza zrealizować jako
członek Rady Młodych Naukowców, wraz z argumentacją;

życiorys (ze szczególnym
u wzg lędnieniem wyka zu
najważniejszych publikacji
naukowych, opisu przebiegu
kariery naukowej, wykazu
najważniejszych osiągnięć,
a także informacji o działalności społecznej i organizacyjnej);



oświa dczen ie kandyda ta
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oraz dotyczące punktów 4
i 5.
Na zgłoszenia kandydatów na członka Rady Młodych Naukowców czekamy do 16 maja 2015 r. Zgłoszenia
należy przesyłać wyłącznie drogą
elektroniczną przez formularz aplikacyjny.
h t t p s : / / c e n e r g . i e n . c o m . p l/
w ia d o mo sc / i t em s/ n a b o r kan dyda tow-n a -czlon kow-ra dy mlodych-naukowcow-v-kadencji
Źródło: MNiSW

Ministerstwo Nauki rozpoczyna plan wdrażania na polskich
uczelniach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu
postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
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stworzenia Europejskiej Przestrzeni
prowadzanych przez siebie konkurBadawczej. Już obecnie w konkursach
sach premiować jednostki, które podHoryzontu 2020, największego europisały europejskie dokumenty. NCN
pejskiego prograjuż zapowiedziało
mu finansującego
podjęcie takich
badania naukowe,
działań. W odpoistnieje zobowiązawiedzi na apel
„Minister nauki zwróciła się do NCN oraz
nie beneficjentów
resortu
nauki,
wszystkich finanso- NCBR, by w przeprowadzanych przez siebie
Komtet Ewaluacji
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyżwanych projektów
Jednostek Naukonkursach premiować jednostki, które
szego rozpoczęło kompleksowe działado podjęcia wszelkowych postanopodpisały europejskie dokumenty. NCN już
nia promujące i wdrażające na polskich
kich kroków, aby
wił przyznawać
zapowiedziało podjęcie takich działań.
uczelniach i w instytutach badawczych
wdrożyć
zasady
od p ow ied n ią
zasady Europejskiej Karty Naukowca
W odpowiedzi na apel resortu nauki,
zawarte w Karcie
liczbę punktów
oraz Kodeksu Postępowania przy rei Kodeksie. Jedj e d n o s t k om ,
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
krutacji pracowników naukowych.
nostki, które nie
które posiadają
postanowił przyznawać odpowiednią liczbę
O wprowadzenie w życie tych dokupodpisały dokulogo HR Excellenpunktów jednostkom, które posiadają logo
mentów zwracali się do MNiSW sami
mentów, muszą
ce in Research –
naukowcy oraz związki zawodowe.
HR Excellence in Research.”
liczyć się z pomijado tej pory przyKarta i Kodeks to zbiór zasad zaleconiem w europejznane jedynie 5
nych przez Komisje Europejską i stososkich programach
z 16 polskich
wanych przez instytucje naukowofinansowych czy
org an izac jibadawcze w całej Europie.
konkursach grantowych.
sygnata riuszy Karty i Kodeksu.
Europejska Karta Naukowca opisuje
Instytucje, które wdrożą zasady Karty
Przez 10 lat istnienia Europejskiej
prawa i obowiązki, jakim podlegają
i Kodeksu zgodnie z procedurą KE,
Karty Naukowca i Kodeksu postępozarówno naukowcy, jak i instytucje ich
otrzymują logo HR Excellence in Resewania przy rekrutacji pracowników
zatrudniające oraz organizacje zapewarch. – Otrzymane w 2009 roku logo
naukowych z 35 państw, również
niające finansowanie badań naukowych.
umożliwiło nam zd obycie grantu
nieczłonkowskich, podpisało je 1200
Dotyczą one warunków pracy, rozwoju
w wysokości ponad 2 mln euro i otwouniwersytetów oraz organizacji naukokariery naukowej, mobilności, opieki
rzenie międzynarodowych studiów
wo-badawczych. W większości krajów
naukowej dla młodych.
doktoranckich – zaznacza Adam Szewwzrasta zainteresowanie Kartą i KoKodeks Postępowania przy rekrutacji
czyk, dyrektor Instytutu Biologii Dodeksem. Coraz więcej jednostek ubiepracowników naukowych opisuje zasaświadczalnej, im. M. Nenckiego PAN.
ga się o logo HR Excellence in Research,
dy rekrutacji naukowców, których
Prof. Lena Kolarska-Bobińska zaapeloprzyznawane za udane wprowadzanie
instytucje-pracodawcy powinny przewała do rektorów i szefów jednostek
zaleceń. W ten sposób organizacje
strzegać, zapewniając równe traktowanaukowych o wdrażanie zasad zawarkonkurują między sobą o najlepszych
nie wszystkich naukowców w Europie.
tych w Karcie i Kodeksie. – Ważne, by
pracowników, logo gwarantuje wysoki
To zasada przejrzystego informowania
rosła świadomość zasad zawartych
poziom i stabilność zatrudnienia. –
o procedurach konkursowych, zapeww obu tych dokumentach. Przyjazne
Jako instytut międzynarodowy od
nienie możliwości rozwoju zawodoweśrodowisko pracy w świecie nauki jest
samego początku chcieliśmy przyciągo na wszystkich etapach kariery, zasakluczowe nie tylko, żeby przestrzegać
gać badaczy z zagranicy. Logo HR jest
da niedyskryminacji m.in. ze względu na
reguł etycznych, ale też, by nie tracić
prestiżowym oznaczeniem, które wypłeć, wiek, pochodzenie, język.
talentów i promować doskonałość
różnia naszą ofertę – mówi prof. Mar– W nauce, gdzie ludzie, ich wiedza
w nauce. Wdrożenie Karty i Kodeksu
ta Miączyńska, wicedyrektor Międzyi motywacja są najważniejsze, często
może pomóc uczelniom w przygotowanarodowego Instytutu Biologii Molepolityka kadrowa jest niedoceniana. Na
niu własnych strategii dotyczących
kularnej i Komórkowej w Warszawie.
uczelniach potrzebne są strategie okrestandardów zatrudniania i rozwoju
Mimo popularności Karty i Kodeksu
ślające
dobre
naukowego – mówi
w krajach UE, polskie organizacje
wzorce, przejminister nauki. – Same
naukowo-badawcze oraz uniwersytety
rzystość i relacje
„(…) w konkursach Horyzontu 2020
zalecenia etyczne częwciąż niechętnie podpisują obydwa
między młodymi
dokumenty. Przez dziesięć lat jedynie
(…) istnieje zobowiązanie beneficjentów sto okazują się niewya ich opiekunami
starczające,
jeżeli
po16 jednostek zdecydowało się na
wszystkich finansowanych projektów do
naukowymi –
zostają na papierze
wdrożenie zaleceń Komisji Europejpodjęcia wszelkich kroków, aby wdrożyć
mówi minister
i nie są skutecznie
skiej. Tymczasem Prawo o szkolnicnauki Lena Kozasady zawarte w Karcie i Kodeksie.
wdrażane – dodaje
twie wyższym pozwala na bezproblelarska-Bobińska.
prof. Lena Kolarskamowe i efektywne wprowadzenie
Jednostki, które nie podpisały
P o ws z ec h n e
Bobińska.
w życie zaleceń z Karty i Kodeksu.
dokumentów, muszą liczyć się
wp rowad zen ie
Dlatego minister nauki
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
z pomijaniem w europejskich programach zwróciła się do NaroKarty i Kodeksu
ems/ministerstwo-nauki-rozpoczynajest ważne dla
finansowych czy konkursach grantowych.” d oweg o Cen tru m
plan-wdrazania-na-polskich-uczelniachpolskiej nauki
Nauki (NCN) oraz
eu rop ejski ej- ka rty-n a u kowc a -ir ówn ie ż
ze
Narodowego Centrum
kodeksu-postepowania-przy-rekr
względu na integrację europejską. DoBadań i Rozwoju (NCBR), by w przeŹródło MNiSW
kumenty te są kolejnym krokiem do
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List Leny Kolarskiej-Bobińskiej do rekatorów i kierowników naukowych

http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21
620b8c_pl.pdf
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/europejska-kartanaukowca-dokument-1511

List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej do Narodowego Centrum Nauki

Sygnatariusze ocenią funkcjonowanie „Paktu dla Horyzontu

Rok po podpisaniu „Paktu dla Horyzontu 2020” MNiSW podsumuje
efekty porozumienia. Prof. Lena Kolarska -Bob ińska, min ister nauki
i szkolnictwa wyższego, przedstawiła
sygnatariuszom paktu działania, które
w jego ramach podjęło ministerstwo.
Zaapelowała też do partnerów umowy o podzielenie się doświadczeniami.
Minister Kolarska-Bobińska przedstaw i ła „P a k t d l a H o r y z on tu
2020” uczelniom, instytutom badaw-

czym i instytutom naukowym PAN w maju 2014 r.
P orozumienie za wiera
zobowiązania MNiSW do
wsp iera nia jedn ostek
i naukowców starających
się o międzynarodowe
granty badawcze oraz propozycje działań ze strony
uczelni i instytutów.
Prof. Kolarska-Bobińska
przesłała sygnatariuszom
pod sumowanie d ziałań ,
jakie ministerstwo zainicjowało w ramach Paktu. Należą do nich m.in. program „Granty
na Granty”, wspierający finansowo
jednostki ubiegające się o koordynację projektów w ramach programów
badawczych UE, „Premia na Horyzoncie”, czyli projekt rozporządzenia regulującego premie za udział
w programie, uwzględnienie zaangażowania jednostek w międzynarodowe projekty badawcze w projekcie,
zmian oceny parametrycznej czy
usprawnienie funkcjonowania Krajowego Punktu Kontaktowego Progra-

mów Badawczych UE i 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych.
Do 30 kwietnia sygnatariusze Paktu
będą udzielać MNiSW odpowiedzi
dotyczących podejmowanych przez
nich działań w ramach umowy. Partnerzy MNiSW mają również szansę
ocenić dotychczasową realizację porozumienia.
„Horyzont 2020” to największy
w historii program finansowania badań oraz innowacji w Europie. Program jest zorientowany na stworzenie spójnego systemu finansowania
innowacji od koncepcji naukowej,
poprzez etap badań, aż po wdrożenie
nowych rozwiązań, produktów czy
technologii. Jego budżet w latach
2014-2020 wynosi prawie 80 mld
euro.
List minister Leny Kolarskiej Bobińskiej do sygnatariuszy Paktu dla Horyzontu 2020.pdf 192 KB
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i t e m s / s y g n a ta r i u s z e - o c e n i a funkcjonowanie-paktu-dla-horyzontu2020
Źródło: MNiSW

MNiSW: coraz więcej polskich firm wykazuje wydatki na
badania i rozwój
Coraz więcej polskich firm prywatnych wykazuje wydatki na badania
i rozwój – powiedziała minister nauki
i szkolnictwa wyższego prof. Lena
Kolarska-Bobińska podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach. Wskazała, że dotyczy
to głównie średnich przedsiębiorstw.
Podczas Kongresu szefowa resortu
n a u ki wzięła u d zia ł w sesji
„Innowacyjna Europa w kontekście
czasu na konkretne działania”.
Kolarska-Bobińska podkreślała, że
Polska ma już za sobą fazę tworzenia
instrumentów i budowania instytucji
wspierających innowacyjność, m.in.
dzięki reformom zbliżającym naukę
do biznesu. Podkreśliła, że obecnie
trwa kolejny "etap wzmacniana tych
wszystkich elementów w jeden system". Rozpoczyna się "łączenie i koordynowanie polityk, instytucji i działań
na wszystkich szczeblach”. „To jest
etap trudny (...). Potrzeba nam współdziałania nie tylko agencji, ale również
współdziałania na szczeblu centralnym” – mówiła.
Przypomniała, że przy udziale MNiSW
oraz Narodowego Centrum Badań
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i Rozwoju (NCBiR) wynegocjowany
został największy w historii pakiet
europejskiego wsparcia badań i innowacyjności. W ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oraz regionalnych programów operacyjnych na B+R (badania i rozwój)
zostanie przeznaczone ok. 11 mld
euro.
Dofinansowane zostaną m.in. projekty badawcze przedsiębiorców;
tworzenie nowych zespołów naukowych nastawionych na współpracę
z gospodarką; rozwój infrastruktury
badawczej niezbędnej do prowadzenia badań o dużym potencjale komercjalizacyjnym oraz rozwój kadr
nowoczesnej nauki i innowacyjnych
przedsiębiorstw.
Pytana przez PAP, jak wiele firm
angażuje się w te działania, podkreślała, że błędem jest twierdzenie, że
nic się nie dzieje, bo „coraz więcej
polskich firm prywatnych wykazuje
wydatki na badania i na rozwój”, ale
– jak dodała – „na razie jest to mało”.
Dodała, że to co resort "niepokoi",
to fakt, że „duże spółki skarbu pań-

stwa, ale też duże prywatne firmy
jakby mało inwestują w innowacyjność”. Zaznaczyła, że ożywienie widać w przypadku tzw. średnich firm
a małe „dopiero myślą, dopiero chcą
wykorzystać te środki”.
MNiSW poinformowało, że wśród
branż znajdujących się w zakresie
zainteresowania przedsiębiorstw, są
w szczególności sektor IT, ale dostrzegany jest też potencjał w sektorze transportowym, w ochronie środowiska, przemyśle farmaceutycznym.
W ocenie Kolarskiej-Bobińskiej dopiero trzy współpracujące ze sobą
obszary takie jak badania i edukacja,
przemysł oraz administracja (tzw.
Trójkąt wiedzy) „potrafią stworzyć
(…) koło zamachowe”, które jest
potrzebne dla rozwoju i innowacyjności.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/mnisw-cora z-wiec ej-polskichfirm-wyka zuje-wydatki-na-badania-irozwoj
Źródło: MNiSW
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Program „Studia dla wybitnych” uchwalony przez Sejm
Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć
studia na najlepszych uczelniach na
świecie. Dziś Sejm uchwalił ustawę,
która ma umożliwić realizację programu „Studia dla wybitnych”. Startujący
w 2016 roku program to pierwszy
publiczny projekt finansowania całości
studiów za granicą.
Ustawa umożliwi stworzenie podstawy prawnej do finansowania studiów
na najlepszych uczelniach na świecie.
Nowe prawo wprowadza zmiany
w dwóch ustawach – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Program ma ruszyć w 2016 roku, tak
by umożliwić pokrycie kosztów studentom rozpoczynającym naukę
w roku akademickim 2016/2017.
Z programu będą mogli skorzystać
wybitni studenci, którzy ukończyli III
rok jednolitych studiów magisterskich
oraz absolwenci studiów licencjackich.
Finansowanie ma dotyczyć studiów
na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Zestawienie uczelni ma być
przygotowywane zgodnie z Akade-

mickim Rankingiem Uczelni Świata
(ang. Academic Ranking of World
Universities) – tzw. rankingiem szanghajskim. Na liście ma znaleźć się
pierwszych 15 uniwersytetów z rankingu ogólnego, a także uczelnie
z rankingów dziedzinowych.
Stypendyści otrzymają pieniądze na
pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów
i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać wszyscy
zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą
zwolnione z podatku dochodowego
od osób fizycznych.
Uczestnicy programu będą zwolnieni
ze zwrotu udzielonego im wsparcia
w dwóch przypadkach. W ciągu 10
lat od ukończenia
studiów na zagranicznej uczelni
absolwent musi
odprowadzać w
Polsce składki na
u b ezp ie cz en i a
społeczne i zdrowotne przez 5
lat. W drugim
przypadku wy-

MF: potrzebne nowe ulgi
podatkowe na badania i rozwój
MF widzi potrzebę zmian w ulgach
podatkowych dla firm inwestujących
w badania i rozwój; mogłyby one np.
zaliczyć w koszty kwoty wyższe niż
rzeczywiście poniesione na ten cel;
zlikwidowana zostałaby jednak ulga na
nabycie nowych technologii - mówi
PAP wiceszef resortu Jarosław Neneman.
Ministerstwo Finansów rozważa m.in.
mechanizm, w którym część precyzyjnie zdefiniowanych wydatków na badania i rozwój (B+R) przy zaliczaniu
w koszty byłaby powiększana o określony procent. "Skorzystaliśmy z raportu Komisji Europejskiej, w którym
przekazano rekomendacje dotyczące
zachęt podatkowych dla B+R" - wyjaśnił wiceminister.
Poza tym resort zastanawia się nad
zwrotem w gotówce części wydatków
na B+R dla startupów. Nie miałyby
one możliwości wykorzystania wyższych kosztów podatkowych w podatku dochodowym, bowiem zwykle
firmy w fazie wczesnego rozwoju nie
mają dochodów, nie płacą więc podatku. Wypłaty byłyby limitowane i uwarunkowane spełnieniem określonych
kryteriów.

Trzecie rozwiązanie to tzw. ulga
przyrostowa. "Jeśli w kolejnych
latach przedsiębiorca zwiększałby
inwestycje w badania i rozwój ponad określony wcześniej średni
poziom, to mógłby uzyskać możliwość dodatkowych preferencji
związanych z powiększeniem kosztów uzyskania przychodów" - wyjaśnił wiceminister.
Te rozwiązania miałyby zastąpić
obecną ulgę na nabycie nowych
technologii. Wiceszef MF zapytany,
dlaczego resort finansów chce
zlikwidować obecną ulgę na nabycie
nowych technologii, odpowiedział:
"Ponieważ wiąże się ona z zakupami innowacyjnych technologii, a nie
ich tworzeniem, a pieniądze często
płyną za granicę, gdzie te technologie są kupowane. To nie ma nic
wspólnego z rozwojem nowych
technologii. Poza tym korzystają
z niej tylko duże podmioty".
Neneman przyznał, że nowe rozwiązania będą się wiązały z dodatkowymi kosztami dla budżetu.
"Wprowadzenie tych rozwiązań

starczy, że ukończy studia doktoranckie
w Polsce.
Program „Studia dla wybitnych” powstał
również z myślą o przyszłości polskiej
nauki i gospodarki. Stypendyści programu będą mogli wykorzystać zdobytą
wiedzę w Polsce i tym samym przyczynić się do rozwoju krajowej nauki,
a także zwiększenia innowacyjności
w polskiej gospodarce.
W 2016 roku na „Studia dla wybitnych”
ma zostać przeznaczone 18,5 mln zł. Do
2025 roku rząd wyda na program 336
mln zł.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/p rog ra m-stud ia -d la -wyb itn ych uchwalony-przez-sejm
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Autor: Nic McPhee from Morris, Minnesota, USA
Licencja CC BY-SA 2.0
Źródło: Wikimedia Commons
musi być związane z wyjściem Polski z
procedury nadmiernego deficytu. Tak
długo, jak jesteśmy objęci tą procedurą,
nie możemy wprowadzać nowych ulg
obciążających budżet" - powiedział.
Według ogłoszonych ostatnio danych
GUS deficyt finansów publicznych Polski
obniżył się w 2014 roku z 4 proc. do
3,2 proc. Zdaniem ministra finansów
Mateusza Szczurka jest to wynik, który
pozwala na zdjęcie z Polski procedury
nadmiernego deficytu już w 2015 r.,
czyli o rok wcześniej niż resort finansów się wcześniej spodziewał. Według
Szczurka wynik sektora finansów publicznych "skorygowany o koszty systemowej reformy emerytalnej, które Polska ponosiła przez pierwsze siedem
miesięcy 2014 r., jest mniejszy od
3 proc., czyli obowiązującego w UE
referencyjnego pułapu.
Cały artykuł
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i t em s/ m f -p ot r z eb n e -n ow e -u lg i podatkowe-na-badania-i-rozwoj
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Naukowcy przygotowali propozycje zmian w nauce
i szkolnictwie wyższym
Diagnozę problemów trapiących polską
naukę i propozycje ich rozwiązania
zawiera „Pakt dla Nauki” – dokument
przygotowany przez przedstawicieli
środowiska naukowego. Swoje postulaty naukowcy chcą przedstawić m.in.
minister nauki.
Pakt przygotowało środowisko naukowców skupionych w ruchu Obywatele Nauki (ON), przy udziale m.in.
Akademii Młodych Uczonych PAN
oraz Klubu Stypendystów Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej.
Pakt jest dowodem, że zróżnicowane
środowisko naukowe w Polsce potrafi
mówić jednym głosem - zaznaczyła
w rozmowie z PAP dr hab. Aneta Pieniądz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentująca Obywateli Nauki. "Nie jest to głos
trzech sfrustrowanych profesorów,
tylko głos grupy. Bo Obywatele Nauki
to środowisko niejednolite, tworzą je
przedstawiciele nauk ścisłych i humaniści, z ośrodków z różnych miast, młodsi i starsi pracownicy uniwersytetów
i PAN. Wszystko, co zawiera pakt,
było docierane w drodze dyskusji" podkreśliła.
Jak zapowiedzieli przedstawiciele ON,
dokument zostanie przekazany minister nauki i szkolnictwa wyższego prof.
Lenie Kolarskiej-Bobińskiej, marszałkowi Sejmu i szefowi Kancelarii Prezydenta RP.
Autorzy paktu wskazują obszary dotyczące polskiej nauki, w których - ich
zdaniem - konieczne są zmiany. Postulują m.in. zwiększenie budżetowych
nakładów na naukę do co najmniej
1 proc. PKB w 2020 r., a w 2030 r. do co najmniej 2,5 proc. PKB (bez
środków unijnych i pochodzących
z sektora prywatnego).
"Próg 1 proc. finansowania nauki
z budżetu to próg przetrwania" - podkreśliła dr hab. Aneta Pieniądz.
Jak dodała, obecny, optymistyczny obraz wzrostu nakładów na naukę
w Polsce wynika z tego, że mówiąc
o finansowaniu, wlicza się środki unijne. "Ale 2020 r. stanowi dramatyczną
cezurę, koniec perspektywy finansowania. Znikną środki unijne i zostaniemy
z gołą kwotą z budżetu, która wynosi
dużo poniżej 1 proc. Nie może być tak,
że w nauce żyjemy z niepewną perspektywą. Badania naukowe planuje się
na lata. Jeżeli w 2020 r. nie będzie pieniędzy, to co zrobimy? Zamkniemy te
piękne laboratoria?" - zauważyła.
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Obecnie nakłady na naukę w Polsce,
budżetowe i pozabudżetowe, nie
przekraczają łącznie 1 proc. PKB.
W październiku 2014 r. w expose
premier Ewy Kopacz znalazła się deklaracja, że do roku 2020 te nakłady
osiągną poziom 2 proc. PKB.
"Aktualnie trwają uzgodnienia pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem Finansów dotyczące określenia ścieżki
wzrostu nakładów na naukę z budżetu
państwa. Ponadto kluczowe będą
decyzje, które zapadną w trakcie prac
nad budżetem na rok 2016. Nie ma
wątpliwości, że dla osiągnięcia w 2020
roku ambitnego celu 2 proc. nakładów
na B+R (badania i rozwój - PAP), niezbędne będzie radykalne zwiększenie
nakładów budżetu państwa na ten cel"
- poinformował PAP resort nauki,
pytany o plany związane z finansowaniem budżetowym nauki na 2020 r.
Autorzy "Paktu dla Nauki" proponują,
by instytucje państwowe tworzyły
długoletnie strategie rozwoju nauki.
Za pomocne uznają też mechanizmy
prawne i podatkowe zachęcające do
inwestycji w badania, zwłaszcza wprowadzenie zwolnień podatkowych na
wzór rozwiązań zagranicznych.
Pakt zawiera diagnozę obecnej sytuacji, "bardzo bolesną dla części środowiska" - oceniła dr Pieniądz, która
uczestniczyła w opracowaniu dokumentu. "Mamy bardzo wyraźny postulat mówiący, że nauce należy się więcej pieniędzy pod warunkiem zmiany
jakościowej w samym środowisku
naukowym. Akcja musi nastąpić
z dwóch stron" - dodała.
Zdaniem twórców dokumentu, zmian
wymaga organizacja nauki i sposób
patrzenia na karierę naukową. Do
najważniejszych barier z tym związanych naukowcy zaliczyli przeregulowanie działalności uczelni, częste zmiany
przepisów, rozrost biurokracji, rozdrobnienie uczelni na rywalizujące
jednostki. Problemem jest też - według nich - konieczność funkcjonowania różnych typów uczelni (o odmiennych misjach i specyfice działania)
w ramach jednego, mało elastycznego
systemu prawnego i finansowego piszą.
Autorzy paktu postulują również reformę Polskiej Akademii Nauk. Sugerują, by stopniowo ograniczyć liczbę
jej członków (teraz samych członków
krajowych jest ponad 350), zaś samą
Akademię (jako korporację) rozdzielić

od struktury instytutów naukowych.
Instytuty PAN wraz z najlepszymi
instytu tami branżowymi miałyby
utworzyć nową instytucję - sieć instytutów badawczych.
Domagają się też transparentności
podczas zatrudniania na uczelniach
i postępowań doktorskich oraz habilitacyjnych.
Wśród p rob lemów zwią zan ych
z modelem kariery naukowej wymieniają m.in. małą mobilność pracowników naukowych i nikłą rotację kadry
w instytucjach naukowych, niepewność finansowania i unikanie zatrudniania na umowy o pracę.
Czy przygotowany dokument coś
zmieni? "Z naszego punktu widzenia
pakt jest fundamentem umowy społecznej, do której dążymy" - powiedział na wtorkowy m spotkaniu
z dziennikarzami Rafał Szymczak
z Obywateli Nauki. Zdaniem dr Pieniądz wszystko zależy od tego, czy
władze zechcą podjąć dyskusję.
"Wprowadzanie szerokich zmian nie
jest prostą sprawą. Ideałem byłoby
napisanie od podstaw ustawy o szkolnictwie wyższym, ale to długi proces"
- uważa.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
t em s/ n a u ko wc y-p rzy g o towa li p rop o zy c j e- z mia n - w -n a u c e- i szkolnictwie-wyzszym
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

N E WS L E T T E R C E N E RG

RO K

2 01 5

Str. 13

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 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 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.
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
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 – 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
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.

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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 - drugi etap: 8.09.2015.
WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products
Termin składania wniosków - drugi etap: 8.09.2015.
WATER-2-2014/2015: Integrated approaches to water and climate change
Termin składania wniosków - drugi etap: 8.09.2015.
SC5-4-2015: Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities
Termin składania wniosków - drugi etap: 8.09.2015.
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.
Termin składania wniosków: 28.05.2015, 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 dowolna.
Termin składania wniosków: 2.06.2015.
Przyszłe i powstające technologie
Celem konkursów jest wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji
powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana jest 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
Termin składania wniosków 29.09.2015.
Działania Marie Skłodowskiej Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych, umiejętności 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
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)
Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców o już 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.
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Infrastruktura badawcza
Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na 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 jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznej. Nacisk jest położony na interakcje
i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.
WP:
h ttp : / / ec . eu rop a . eu / re s ea rc h / p a rti c i p a n ts / p o rta l / d oc / c a l l / h 2 0 2 0 / c om m on / 1 6 17 6 0 5 part_5_leadership_introduction_v2.0_en.pdf
Nanotechnology and Advanced Materials for low-carbon energy technologies and Energy Efficiency
NMP 15 – 2015: Materials innovations for the optimization of cooling in power plants
Termin składania wniosków - 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 - drugi etap: 8.09.2015.
NMP 24 – 2015: Low-energy solutions for drinking water production
Termin składania wniosków - drugi etap: 8.09.2015.
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:
h t t p : / / e c . eu r o p a . eu / r e s e a r c h / p a r t i c i p a n t s / p o r t a l / d o c/ c a l l/ h 2 0 2 0 / c o m m o n / 1 6 1 7 6 2 3 c_2014_5009_1_annex_en_euratom_v_2.0_en.pdf

WSP ÓLN E
P RZE DS IĘ WZ IĘC I E
I OGNIW PALIWOWYCH (FCH JU)

W OD ORU

Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru i Ogniw Paliwowych jest formą partnerstwa publiczno-prywatnego wspierającego badania
w zakresie technologii wodoru i ogniw paliwowych.
Topic: FCH-01.1-2015: Low cost and durable PEMFCs for transport applications
Topic: FCH-01.2-2015: Diagnostics and control for increased fuel cell system lifetime in automotive applications
Topic: FCH-01.3-2015: Development of Industrialization-ready PEMFC systems and system components
Topic: FCH-01.4-2015: Adaptation of existing fuel cell components and systems from road to non -road applications
Topic: FCH-01.5-2015: Develop technologies for achieving competitive solutions for APU transport applications based on
existing technology
Topic: FCH-02.1-2015: Improved electrolysis for Off-grid Hydrogen production
Topic: FCH-02.2-2015: Improved electrolysis for Distributed Hydrogen production
Topic: FCH-02.3-2015: Development of co-electrolysis using CO2 and water
Topic: FCH-02.4-2015: Proof-of-concept of HT electrolysers at a scale > 70 kW
Topic: FCH-02.5-2015: Development of technology to separate hydrogen from low-concentration hydrogen streams
Topic: FCH-02.6-2015: Development of cost effective manufacturing technologies for key components or fuel cell systems
Topic: FCH-02.7-2015: MW or multi-MW demonstration of stationary fuel cells
Topic: FCH-02.8-2015: Sub-MW demonstration of stationary fuel cells fuelled with biogas from biowaste treatment
Topic: FCH-02.9-2015: Large scale demonstration of µCHP fuel cells
Topic: FCH-03.1-2015: Large scale demonstration of Hydrogen Refuelling Stations and FCEV road vehicles - including buses
and on site electrolysis
Topic: FCH-03.2-2015: Hydrogen territories
Topic: FCH-03.3-2015: Hydrogen delivery with high capacity compressed gas trailer
Topic: FCH-04.1-2015: Recycling and Dismantling Strategies for FCH Technologies
Topic: FCH-04.2-2015: Novel Education and Training Tools
Topic: FCH-04.3-2015: Best practices guidelines on safety issues relating to current and emerging FCH Technologies
Termin składania wniosków: 27.08.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020 -jti-fch-2015-1.html

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI
Fundusz Badawczy Węgla i Stali wspiera projekty badawcze w sektorze węgla i stali. Zakres
tematyczny projektów obejmuje procesy produkcji, zastosowania, wykorzystanie i konwersję
zasobów, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska, redukcję emisji CO2 związaną z wykorzystaniem węgla i produkcją stali.
Tematyka tegorocznego konkursu:
Stal: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/coal-steel-rtd/docs/priorities-steel-2015_en.pdf
Węgiel: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/coal-steel-rtd/docs/priorities-coal-2015_en.pdf
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.html
LIFE
LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na
współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie
procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.
Wieloletni program prac LIFE na lata 2014-2017 składa się z dwóch podprogramów:
podprogramu działań na rzecz środowiska, obejmującego trzy obszary priorytetowe:
- ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami,
- różnorodność biologiczną,
- zarządzanie i informację w zakresie środowiska;
oraz podprogramu działań na rzecz klimatu, obejmującego trzy priorytety:
- łagodzenie skutków klimatycznych,
- dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu,
- zarządzanie i informację w zakresie klimatu.
Wieloletni programu prac LIFE na lata 2014-2017
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
http://ec.europa.eu/environment/life/
Broszura informacyjna:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,189.html

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.
Termin składania wniosków Visegrad+: 15.05.2015,
termin składania wniosków na granty standardowe: 15.09.2015,
termin składania wniosków na małe granty: 1.06.2015, 1.09.2015.
http://visegradfund.org/

INICJATYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA (ISE)
Inicjatywa Środkowoeuropejska (skrót IŚE; nazwa ang. Central European Initiative - CEI) to
najstarsza i największa inicjatywa współpracy w Centralnej i Środkowej Europie. Inicjatywa
skupia obecnie 18 państw: Albanię, Austrię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię, Mołdawię, Polskę (od 1991 r.), Rumunię, Serbię,
Słowację, Słowenię, Ukrainę, Węgry i Włochy.
Cele ugrupowania to m.in. pogłębianie spójności regionalnej i zacieśnianie współpracy między
państwami członkowskimi niezależnie od postępów w procesie integracji europejskiej; „promowanie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego jako katalizatora procesów zmian demokratycznych”; a także dążenie do ustanowienia praktycznej i instytucjonalnej współpracy z UE/ Komisją Europejską.
PROJEKTY WSPÓŁPRACY
W ramach konkursu wspierane będą projekty realizowane wspólnie przez kraje członkowskie ISE. Do obszarów objętych
wsparciem należą działania Inicjatywy wymienione w Palnie Działania na lata 2014-2016, między innymi zagadnienia związane
z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, rolnictwem, środowiskiem, klimatem. Aplikować mogą podmioty
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe i krajowe
publiczne i prywatne z krajów stowarzyszonych z Inicjatywą. W ramach projektów wspierane są aktywności związane z mobilnością i networkingiem, w tym organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń i innego rodzaju spotkań. Dofinansowane
jest również opracowanie studiów oraz analiz. Wskazane jest jak najszersze uczestnictwo krajów członkowskich CEI w realizacji
projektu – przynamniej polowa krajów plus jeden. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 15.000 EUR i nie może
przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Projekty muszą zostać zrealizowany w roku 2015.
Termin składania wniosków: 20.05.2015, 17:00:00 CEST (GMT+2).
http://www.cei.int/content/cei-launches-call-proposals-co-financing-cooperation-activities
KEP AUSTRIA 2015
Program dofinansowuje projekty ukierunkowane na transfer know-how i najlepszych praktyk z państw członkowskich ISE należących do UE do państw członkowskich ISE spoza UE. W konkursie mogą brać udział organizacje publiczne i prywatne, PPP, organizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe działające w interesie publicznym, władze krajowe, regionalne i lokalne, insty tucje edukacyjne i badawcze z krajów członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.
Minimalny skład partnerstwa aplikującego o dofinasowanie projektu to: jednej przedmiot z państwa członkowskiego UE i ISE
(dostarczyciel know-how) i jednej podmiot z państwa członkowskiego ISE spoza UE (odbiorca know-how). W skład konsorcjum
mogą wchodzić również inni partnerzy. Preferowane są jednak partnerstwa małe, dobrze ukierunkowane.
Do obszarów priorytetowych programu KEP na lata 2014-2016 należy m.in. obszar: Agriculture, Environment and Climate Change,
Sustainable agriculture and rural development (food safety and food quality, regulatory standards, farm development plans, development of
infrastructure for wholesale trade of agricultural products, training of specialists in farming -related areas; promotion of rural and environmentally sensitive tourism), Environment (protection of the environment, waste management, water management and water resource development), Energy (energy efficiency, renewable energy, clean energy and climate change).
Dofinansowanie projektu może wynosić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych i nie może przekraczać 50.000 euro.
Termin składania wniosków: 1.06.2015.
http://www.cei.int/content/kep-austria-call-proposals-2015-open

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
Oferta programowa FNP na rok 2015:
http://www.fnp.org.pl/assets/Program-2015_PL_EN_fin.pdf
NAGRODA COPERNICUS
Wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, mogących wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.
Kandydatami mogą być uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji
naukowej. Ponadto uczeni ci powinni być liderami zespołów badawczych zaangażowani w aktywne projekt naukowe. Kandydaci
nie powinni zajmować stanowisk kierowniczych mogących utrudniać im prowadzenie działalności badawczej.
Od kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny
różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.
Termin składania wniosków: 15.06.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/
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
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/
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START
Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia
w swojej dziedzinie badań. Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów
wychowawczych/macierzyńskich),

są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej
instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,

mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).
Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł. W edycji 2015 Fundacja przyzna ok. 130 rocznych stypendiów.
Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego
lub dwóch ośrodków badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej
w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku
o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty.
Planowany termin naboru wniosków: jesień 2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
(MNiSW)

PROGRAM POLONIUM NA LATA 2016-17
Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami
badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. W ramach
Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między
zespołami może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.
W Polsce projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie
działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków
na realizację tych projektów. Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
Termin składania wniosków: 29.05.2015.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2016-17.html
Spotkanie dla Koordynatorzy projektów w Polsko-Francuskim Konkursie POLONIUM
Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) organizują
w dniu 1 czerwca 2015 r. pierwsze Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji, które odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Warszawie.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/pierwsze-polsko-francuskie-forum-nauki-i-innowacji.html
PROGRAM WYKONAWCZY Z REPUBLIKĄ CZESKĄ NA LATA 2016-2017
Program obejmuje projekty badawcze, wspólnie uzgodnione między polskimi i czeskimi zespołami badawczymi. Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową.
Projekty są wspierane finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi
w kraju każdej z nich.
W Polsce projekty finansowane są przez jednostkę naukową bądź ze środków przekazywanych jej przez
MNiSW na finansowanie działalności statutowej, bądź z innych środków własnych jednostki. MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację projektów w ramach niniejszego Programu Wykonawczego.
Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki), przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej
(podróży i krótkich pobytów). Współpraca uzgodniona między zespołami badawczymi może być finansowana przez Strony
w okresie do dwóch lat.
Termin składania wniosków: 10.06.2015.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-zgloszen-na-lata-2016-2017-na-wymiane-osobowa-w-ramachprogramu-wykonawczego-z-republika-czeska.html
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PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ NAUKOWCÓW Z REPUBLIKĄ WŁOSKĄ”CANALETTO” NA
LATA 2016-18
Program CANALETTO obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i włoskimi
zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi
obowiązującymi w kraju każdej z nich. W ramach niniejszego Programu środki przyznawane przez obie
Strony na poszczególne projekty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).
W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności
statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację
tych projektów. O środki na same badania można ubiegać się następnie w ramach strumienia finansowania koordynowanego
przez Narodowe Centrum Nauki – projekty międzynarodowe niewspółfinansowane. Projekt badawczy może być przedstawiony
przez jednostkę naukową m.in. w następujących kategoriach: nauki podstawowe, żywność i rolnictwo, zrównoważone środowisko, nanonauki i zaawansowane materiały, technologie informacyjne i telekomunikacyjne.
Termin składania wniosków: 10.06.2015.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-wymiany-osobowej-naukowcowz-republika-wloska-canaletto-na-lata-2016-18.html
PROGRAM DAAD SŁUŻĄCY WSPIERANIU KOSZTÓW WYMIANY OSOBOWEJ PRZY REALIZACJI
PROJEKTÓW BADAWCZYCH W LATACH 2016-2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu DAAD. Jego celem jest aktywizacja wymiany
naukowców realizujących wspólne projekty badawcze. Program służy wspieraniu mobilności naukowców
zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom
(magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie).
Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Program skierowany jest do nauczycieli akademickich oraz naukowców ze szkół
wyższych i innych jednostek naukowych. Wnioskodawca odpowiada za realizację projektu.
Po stronie polskiej wnioskodawcą musi być szkoła wyższa lub inna jednostka naukowa.
DAAD otrzymuje środki finansowe na realizację programu z budżetu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF) i przekazuje je wnioskodawcom niemieckim. Natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) finansuje program
w ramach dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostki. Dlatego też polski koordynator projektu powinien uzgodnić
możliwość jego sfinansowania ze swoim przełożonym będącym dysponentem środków finansowych. Konkursy HARMONIA na
projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
Termin składania wniosków: 30.06.2015.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztowwymiany-osobowej-przy-realizacji-projektow-badawczych-w-latach-2016-2017.html
WYMIANA OSOBOWA W RAMACH PROGRAMU WYKONAWCZEGO ZE SŁOWACJĄ
Program obejmuje projekty badawcze, wspólnie uzgodnione między polskimi i słowackimi zespołami badawczymi. Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę
naukową. Projekty są wspierane finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.
W Polsce projekty finansowane są przez jednostkę naukową bądź ze środków przekazywanych jej przez
MNiSW na finansowanie działalności statutowej, bądź z innych środków własnych jednostki. MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację projektów w ramach niniejszego Programu Wykonawczego. Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki polskiej), przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).
Współpraca uzgodniona między zespołami badawczymi może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.
Jednostka słowacka otrzymuje natomiast osobne środki na tę współpracę ze Słowackiej Agencji Badań i Rozwoju.
Termin składania wniosków: 30.06.2015.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-zgloszen-na-lata-2016-2017-na-wymiane-osobowa-w-ramachprogramu-wykonawczego-ze-slowacja.html
DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/inwestycje/
INWESTYCJE BUDOWLANE
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/inwestycje/
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PROGRAM „GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ”
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.
W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot, w tym na refundację poniesionych kosztów.
W 2015 roku nabór wniosków w ramach programu będzie trwał do 31 grudnia i ma charakter ciągły.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczychunii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html
IDEAS PLUS
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w ramach programu
Ideas Plus.
Ministerstwo, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, monitoruje informacje dotyczące uczestnictwa polskich naukowców w konkursach Europejskiej Rady Badań Naukowych (ERC), tak aby po uzyskaniu
oficjalnych wyników konkursów ogłosić kolejny nabór. Planuje się, że nastąpi to przed końcem drugiego kwartału 2015 r.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dotyczaca-ogloszenia-kolejnego-konkursu-w-ramach-programu-ideas-plus.html

NARODOWE CENTRUM NAUKI
www.ncn.gov.pl
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projek-

tów.
Termin składania wniosków: 16.06.2015, 15.12.2015.

PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 16.06.2015, 15.12.2015.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 16.06.2015, 15.12.2015.
SONATA BIS
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające
stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
MAESTRO
Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich
badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
POLONEZ
We wrześniu 2015 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą
prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub
przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszka-
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li, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.
Kandydaci będą mogli się starać o staże w polskich jednostkach, trwające od 12 do 24 miesięcy. Laureaci konkursu otrzymają
co miesiąc: wynagrodzenie w wysokości 4050 euro brutto, dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania – 300
euro brutto, a także, w przypadku osób przyjeżdżających z rodziną – 300 euro brutto dodatku rodzinnego. NCN przekaże
każdemu podmiotowi przyjmującemu zagranicznego naukowca 100% finansowania na realizację projektu badawczego, kierowanego przez laureata, oraz koszty pośrednie w wysokości 20%. W ramach POLONEZA naukowcy będą mogli również uczestniczyć w bogatym programie szkoleń organizowanych przez NCN.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na stronie internetowej NCN w czerwcu 2015 r.
SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące konkursu POLONEZ odbędzie się 16 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Instytucie
Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie (Aula Władysława Olszaka, II piętro).
http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-23-polonez-nowy-konkurs
Przewodnik dla wnioskodawców pt. Koszty w projektach NCN
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-04-15-koszty-w-projektach-ncn

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
EUREKA
Celem projektów jest opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi; rezultaty projektu muszą mieć szansę zaistnieć na
rynku międzynarodowym. Projekty realizowane przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych państw członkowskich EUREKI.
Termin naboru wniosków: 30.05.2015, 15.10.015 (do godz. 16.00).
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/
PIERWSZY KONKURS POLSKO-TURECKI
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty m.in. w obszarach: ICT, Energy. NCBR przeznacza kwotę 4 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.
Termin składania wniosków: 15.06.2015.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/aktualnosci/art,3240,otwarcie-pierwszegopolsko-tureckiego-konkursu.html
TRZECI KONKURS POLSKO-TAJWAŃSKI
Konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2015) w obszarach: energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrig eration, thermal energy technologies), environment (water resources, environmental monitoring
systems, eco-innovations), materials science and engineering.
Termin składania wniosków: 30.06.2015.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,3271,otwarcie-trzeciego-polskotajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawcze-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2015.html
BIOSTRATEG
Celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach programu, prowadzący do
wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach oraz transfer do
otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu na bazie wyników badań
naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach, w tym:
- racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
- przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
- ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
- leśnictwo i przemysł drzewny.
W związku z planowanym na czerwiec 2015 r. uruchomieniem II konkursu w ramach programu BIOSTRATEG, NCBiR zamieściło wstępne informacje dotyczące zasad przeprowadzenia procedury konkursowej.
h ttp:/ /ncbir.gov.pl/prog ramy -stra tegiczne/srod owisko-na tu raln e-roln ictwo-i-lesn ictwo---b iostrateg/b iostra teg -iikonkurs/aktualnosci/art,3307,informacja-dla-zainteresowanych-ii-konkursem-programu-biostrateg.html
Planowany termin ogłoszenia konkursu: czerwiec 2015.
http://ncbir.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/
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GO_GLOBAL.PL ZWIĘKSZENIE SKALI KOMERCJALIZACJI NA RYNKACH ŚWIATOWYCH WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH POLSKICH FIRM
Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średniowysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii
przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.
Termin składania wniosków: 15.07.2015.
http://ncbir.gov.pl/programy-krajowe/goglobal/aktualnosci/art,3299,i-konkurs-w-ramach-programu-go_global-pl-zwiekszenieskali-komercjalizacji-na-rynkach-swiatowych-wynikow-badan-naukowych-lub-pra.html
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/i-konkurs-goglobalpl/dokumenty-do-pobrania/
EUROSTARS
Program wspiera projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. Nowością w stosunku do
innych programów jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia.
Pula przeznaczona na dofinansowanie polskich projektów w tegorocznym konkursie Eurostars wynosi 750 000 Euro.
Termin składania wniosków: 17.09.2015, 20.00 CET.
www.eurostars-eureka.eu
IV KONKURS POLSKO-IZRAELSKI
Polsko-izraelskie konkursy są ukierunkowane na projekty, których celem jest rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
Konkursy polsko-izraelskie są przeprowadzane na warunkach analogicznych, jak dla inicjatywy EUREKA. Projekty realizowane
w ramach tych konkursów otrzymują status projektów EUREKI.
Termin składania wniosków: maj – wrzesień 2015
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
http://www.poir.gov.pl/
Harmonogram POIR:
http://www.poir.gov.pl/media/1643/harmonogram_konkursow_POIR_wersja1_12032015.pdf
SZYBKA ŚCIEŻKA - PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWA
Adresatami konkursu są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile
przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.
W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu
instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1
i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej
ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Wartość prac realizowanych na
zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Budżet ogłoszonego konkursu to 1,6 mld złotych.
Ważnym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest nowatorska formuła naboru wniosków.
Nabór wniosków będzie prowadzony od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. z datami odcięcia wyznaczonymi na koniec kolejnych
miesięcy kalendarzowych.
http://ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/
DEMONSTRATOR - PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B+R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ/DEMONSTRACYJNEJ. WSPARCIE EKSPERYMENTALNYCH PRAC ROZWOJOWYCH – WERYFIKACJI NOWYCH
ROZWIĄZAŃ W WARUNKACH ZBLIŻONYCH DO RZECZYWISTYCH I OPERACYJNYCH.
Wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów Centrum przeznaczyło 500 mln zł. Adresatami konkursu są wyłącznie przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorcy inni niż MŚP. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym - podwykonawcom
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(jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp.). Wartość
prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.
Termin składania wniosków: 22.06.2015.
http://ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/
INNOLOT DZIAŁANIE 1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R. PROJEKTY B+R REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
SEKTOROWEGO
Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego.
Zakres merytoryczny konkursu:
http://ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innolot/3__zakres_merytoryczny_konk
urs.pdf
Termin składania wniosków: 17.07.2015.
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122015innolot/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFORWA (POPC)
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
Harmonogram naborów POPC:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/1966/Harmonogramu_naborow_POPC_2015_3132015_v2.pdf

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
Oferta programowa NFOSiGW
http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/publikacje/przewodnik/przewodnik_po_programach_priorytetowych 2015.pdf
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa
poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe:
- upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
- kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
- aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Kategorie tematyczne i warunki I konkursu 2015:
h t t p : / / n f o s ig w. g o v .p l / g fx / n f o si g w / u s e r fi l e s/ f il e s / s r od k i _ kr a j o w e / p ro g ra m y2 0 1 5 - 2 0 2 0 / ed u ka cja ekologiczna/tabela_warunki_naboru_ee_2015.pdf
Termin składania wniosków: 12.06.2015.
http://nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/edukacja/aktualnosci-edukacja/art,257.html
Dzień informacyjny programu edukacja ekologiczna - 12.05.2015.
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/i-konkurs-2015
WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE. CZĘŚĆ 2) WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW LIFE W PERSPEKTYWIE
FINANSOWEJ 2014 – 2020 (projekty tradycyjne)
Celem programu LIFE jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE. Celem programu WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE jest wsparcie polskich wnioskodawców w pokryciu wkładu własnego projektu.
Termin składania wniosków: 22.06.2015.
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-2014-rpjekty-trad
INWESTYCJE ENERGOOSZCZĘDNE W MŚP
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi
zmniejszenie emisji CO2. Program wspiera Beneficjentów programu Polseff 2.
Nabór ciągły.
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/
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POLSKA AGENCJA ROZWOJU RZEDISEBIORCZOŚCI (PARP)
http://www.parp.gov.pl/index/main/
Harmonogram naborów:
http://www.parp.gov.pl/index/index/1411
INNE
PolSEFF2
PolSEFF2 jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
PolSEFF2 jest linią kredytową o wartości 200 milionów euro, która za pośrednictwem banków uczestniczących jest rozdysponowana w formie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność
energetyczną. Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji
programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.
Nabór ciągły.
http://www.polseff2.org/pl/o-polseff2

XV EDYCJA NAGRÓD NAUKOWYCH "POLITYKI"
Konkurs adresowany jest do doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych w stopniu magistra, doktora i doktora
habilitowanego. Warunkiem przystąpienia do niego jest wypełnienie i przesłanie wniosku, który znaleźć można na stronie
"Polityki". W wypełnionym formularzu należy zawrzeć m.in. informację o planowanym projekcie badawczym oraz rekomendacje trzech pracowników naukowych dotyczące osiągnięć kandydata. Nagrody przyznawane są w pięciu głównych kategoriach:
nauki humanistyczne, ścisłe, społeczne, o życiu i techniczne.
Kapituła konkursu wyłoni zwycięzców w dwóch turach. 9 września opublikowana zostanie lista piętnastu finalistów, a w październiku wyłonionych zostanie pięciu stypendystów. Rozdanie nagród będzie miało miejsce na corocznej gali Nagród Naukowych "Polityki". Oprócz stypendiów tygodnik przygotował jeszcze dziesięć nagród finałowych w wysokości 10 tys zł.
Termin składania wniosków: 22.06.2015.
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,15-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read

KONKURS PGNIG DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
Młodzi naukowcy, studenci i doktoranci mogą zgłaszać swoje innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe związane m.in.
z przemysłem paliwowym w konkursie „Młodzi innowacyjni dla PGNiG”. Główna nagroda to 15 tys. zł i szansa na realizację
pomysłu nawet za 100 tys. zł.
Konkurs „Młodzi innowacyjni dla PGNiG” jest skierowany do młodych naukowców (do 30. roku życia), studentów lub doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Projekty mogą dotyczyć m.in. poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji paliw gazowych,
elektroenergetyki, nowych zastosowań gazu ziemnego, ochrony środowiska czy obsługi odbiorców i użytkowników gazu.
Projekt musi być nowatorski, a także powinien być możliwy do zastosowania w praktyce biznesowej.
Główna nagroda to 15 tys. zł oraz szansa na realizację swojego projektu nawet o wartości 100 tys. zł. Za zdobycie drugiego
miejsca można zdobyć 10 tys. zł, a trzeciego 5 tys. zł. Organizatorzy zaznaczają, że konkurs nawiązuje do działalności patrona
przemysłu naftowego – Ignacego Łukasiewicza, innowatora i społecznika swoich czasów. "Dzisiejszy przemysł również potrzebuje świeżego spojrzenia i odważnych pomysłów, aby zmieniać rzeczywistość" - przekonują.
Termin składania wniosków: 30.06.2015.
http://www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig

UWAGA!! Powyższy przegląd możliwości finansowania nie uwzględnia m.in: kredytów, programów regionalnych, programów niewspółfinansowanych. 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
2015.05.09
Warszawa
19. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik –
„Światło”
Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest największą
w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin
naukowych poprzez prezentowanie
ciekawych eksperymentów i doświadczeń – zarówno prostych, związanych
z archeologią czy fizyką niskich temperatur, jak i najnowszych dokonań współczesnych uczonych. Piknik pozwala zrozumieć i poznać naukę, ukazując ją jako
niezwykle ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia, a poprzez przybliżenie
warsztatu naukowca zachęca i inspiruje
zwiedzających do podjęcia samodzielnej
aktywności naukowej.
Co roku w Pikniku Naukowym uczestniczy około 200 instytucji z Polski oraz
całego świata. Instytucje naukowe,
uczelnie, instytuty badawcze, muzea
i instytucje kultury, fundacje związane
z edukacją i koła naukowe prezentują tu
swoje osiągnięcia oraz odsłaniają kulisy
codziennej pracy. Na Pikniku reprezentowane są różne dyscypliny naukowe,
zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze,
społeczne, jak i humanistyczne. Impreza
zapewnia bogactwo pokazów, doświadczeń i prezentacji – co roku około 1000.
Piknik Naukowy wzbudził duże zainteresowanie Unii Europejskiej – w 2005 r.
został wyróżniony przez Komisję Europejską jako wzorcowy europejski projekt obszaru „Nauka i społeczeństwo”.
Impreza była także nominowana do 13.
Nagrody Mediów NIPTEL 2007.
http://www.pikniknaukowy.pl/artykul/84
4485,O_Pikniku
2015.05.11 - 2015.05.13
Międzyzdroje
XVIII Konferencja GAZTERM
XVIII edycja Konferencji GAZTERM
będzie miała na celu odpowiedzieć na
pytanie: „Jakie wyzwania i bariery czekają nas w nadchodzących latach w związku z otwarciem rynku gazu w Polsce?”
http://www.gazterm.pl/
2015.05.11 - 2015.05.13
Kazimierz Dolny
Konferencja Rynek Energii Elektrycznej 2015
Podczas spotkania omówione będą m.in.

następują ce zag adnienia : ciepło
z mikrokogeneracji i kogeneracji
systemowej - konkurencja czy współpraca; kierunki rozwoju rynku efektywności energetycznej w kontekście
zmieniających się przepisów; produkcja energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych nośników w warunkach
ryzyka; elektrownie wiatrowe źródłem energii elektrycznej, czy również mocy; ocena poziomu rezerw
mocy w KSE przy dużym udziale źródeł odnawialnych.
http://www.ree.lublin.pl/
2015.05.12
Warszawa
Szkolenie dla wnioskodawców
programu Edukacja Ekologiczna
Szkolenie dla wnioskodawców pierwszego w 2015 roku konkursu w ramach programu Edukacja Ekologiczna.
Podczas spotkania zostaną omówione
zasady dofinansowywania projektów
edukacyjnych ze środków NFOŚiGW
i warunki I konkursu naboru wniosków w 2015 r., obsługa GWD –
Generatora Wniosków o Dofinansowanie, przygotowanie wniosków
zgodnie z obowiązującym formularzem, przygotowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, zakres
kosztów kwalifikowanych.
http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/edukacja-ekologiczna/ikonkurs-2015/
2015.05.12 - 2015.05.13
Warszawa
VIII FORUM ENERGETYKI
PROSUMENCKIEJ Obywatel
z Energią
Z myślą o wszystkich inwestujących
w mikroinstalacje OZE Instytut Energetyki Odnawialnej organizuje nieprzerwanie od 2008 r. coroczne Forum. Tegoroczna konferencja - Forum Energetyki Prosumenckiej odbędzie się pod hasłem „Obywatel
z Energią”.
http://www.forum.ieo.pl/
2015.05.12 - 2015.05.13
Poznań
Zarzadzanie projektami międzynarodowymi w programach badawczych - dwudniowe warsztaty

Warsztaty dla osób zainteresowanych
aplikowaniem do Komisji Europejskiej,
rozpoczynających realizację lub już realizujących projekty. Podczas spotkania
omówione będą następujące zagadnienia:
z a sa d y za r zą d z a n i a p r oj e k ta mi, specyfikacja projektów w 7. PR
i Horyzoncie 2020, umowa konsorcjum,
zarządzanie zadaniami w projekcie, zarządzanie ludźmi – partnerami w projekcie, zarządzanie finansami w projekcie.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenianaszeszkolenia.php
2015.05.13 - 2015.05.14
Gdańsk
Ogólnopolski Szczyt Energetyczny
GDAŃSK 2015
Europejskie Centrum Biznesu przy
współpracy i pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańsk
pragnie serdecznie zaprosić do udziału
w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym GDAŃSK 2015, który odbędzie się
w dniach 13-14 maja 2015 r. w MTG
AMBEREXPO w Gdańsku. Temat przewodni spotkania brzmi: ENERGETYKA
DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA
DLA ENERGETYKI
Województwo pomorskie jest kluczowym ośrodkiem gospodarczym, które
dysponuje olb rzymim potencja łem
i zapleczem predysponującym miasto
Gdańsk do roli gospodarza ogólnopolskich spotkań o charakterze politycznogospodarczym. Pomorze skupia jak
w soczewce wszystkie aspekty i problemy nurtujące branżę: kwestie bezpieczeństwa energetyczn ego, rozwoju
OZE, eksploatacji złóż gazu łupkowego,
potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej i konwencjonalnej, a także sieci
przesyłowych i połączeń transgranicznych. Szczyt ma na celu zebranie przedstawicieli sektora energetycznego, kluczowych instytucji finansowych oraz
polityków i ekonomistów celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na
zdefiniowanie barier (regulacyjnych,
infrastrukturalnych, systemowych), zagrożeń i szans dla dalszego rozwoju
polskiej gospodarki.
http://www.osegdansk.pl/index.php/start.
html
2015.05.13 - 2015.05.15
Ostróda
Nowoczesne rozwiązania w zakresie Przekładników Wysokich Napięć

Wydarzenia
Konferencja skoncentrowana wokół
tematyki Przekładników Wysokich
Napięć, organizowana przy udziale
wkładu merytorycznego Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o, Oltest Polska, Politechniki Łódzkiej i Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB.
http://new.abb.com/pl/media/targi/kon
ferencja-przekladniki-wysokich-napiec
2015.05.14
Łódź
XII Sympozjum Krajowej Rady
Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)
Tematyka Sympozjum obejmie m.in:

Informacje o osiągnięciach
polskich zespołów badawczych w 7. Programie Ramowym UE oraz w programie
HORYZONT 2020, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z udziałem polskich
firm;

Informacje o narzędziach
wsparcia dla polskich zespołów badawczych startujących
w konkursach Programu HORYZONT 2020 i dyskusja nad
barierami Programu HORYZONT 2020 w Polsce;

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w
dziedzinie badań i rozwoju
technologii na poziomie krajowym (programy sektorowe)
oraz europejskim (JTI, kontraktowe PPP, JPI, KIC, ERANET), rola polskich i europejskich platform technologicznych.
W trakcie Sympozjum przewidziane
są m.in wystąpienia doświadczonych
naukowców i przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują projekty
badawcze UE oraz ekspertów d/s
Programów UE. Oprócz wykładów
odbędą się sesje plakatowe.
http://krab2015.syskonf.pl/
2015.05.15 - 2015.05.16
Poznań
Wycena własności intelektualnej
na potrzeby komercjalizacji wiedzy
Szkolenie dotyczące wyceny własności intelektualnej na potrzeby komercjalizacji wiedzy.
Praca uczestników szkolenia polega
na wykonywaniu ćwiczeń i analizie
przykładów przygotowanych w spe-
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cjalnym systemie do analizy ekonomiczno-finansowej. W ten sposób
merytoryczne założenia programu
przedstawione są od razu poprzez
kon kretn e ich zastosowan ie.
Ćwiczenia obejmują zadania narzucające uczestnikom zasady określonej
procedury analitycznej. Pozwala to na
przeanalizowanie większej ilości przykładów również przez osoby nie
posiadające jeszcze biegłości w tego
typu procedurach.
http://www.bomis.pl/terminy_szkolen
.php?szkolenie=659
2015.05.18
Katowice
Ogólnopolski Kongres SMART –
Inteligentne Miasta
Kongres Smart to cykl regionalnych
konferencji dedykowanych włodarzom miast z całej Polski oraz przedstawicielom biznesu, którzy oferują
inteligentne rozwiązania dla miast
w obszarze nowych technologii, infrastruktury, budownictwa, ekologicznego transportu, efektywnego wykorzystania energii czy nowoczesnych rozwiązań IT. Wydarzenie ma na celu
przedstawienie wszystkich możliwości, jakie dają inteligentne rozwiązania
i nowe technologie, a także dotychczasowe doświadczenia polskich
miast, które już rozpoczęły realizowanie strategii inteligentnego rozwoju.
http://inteligentne-miasta.eu/start-2/
2015.05.18 - 2015.05.19
Poznań
Wycena wartości niematerialnych i prawnych - znaków towarowych, marek, know-how, licencji
Szkolenie dotyczące wyceny wartości
niematerialnych i prawnych. Spotkanie poprowadzi Andrzej Półkoszek.
http://www.bomis.pl/terminy_szkolen
.php?szkolenie=649
2015.05.20
Warszawa
Ustawa o OZE. Biogaz
W związku z uchwaleniem nowej
Ustawy o OZE, Master Instytut przygotował cykl szkoleń dotyczących
zapisów ustawy. Warsztaty nr 6,
odbędą się 20 maja 2015 r. w Warszawie. Tematem spotkania będą

zapisy ustawy dotyczące biogazu. Do
udziału w warsztatach zaproszeni są
w szczególności przedstawiciele operatorów instalacji OZE.
http://www.masterinstitute.pl/program,163,Ustawa%20o%20OZ
E
2015.05.20 - 2015.05.22
Lizbona, Portugalia
Smart Greens 2015, 4th International Conference on Smart Cities
and Green ICT Systems
Celem Konferencji jest zgromadzenie
naukowców, projektantów, programistów i praktyków zainteresowanych
tematyką inteligentnych miast, zielonych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, energii i zrównoważonego
rozwoju.
http://www.smartgreens.org/
2015.05.20 - 2015.05.21
Barcelona, Hiszpania
18th European Forum on Ecoinnovation
Podczas forum dyskutowane będą możliwości i sposoby wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności, w szczególności MŚP, w ramach etykietowania
środowiskowego, systemów zarządzanie informowania.
Omówione zostaną m.in następujące
zagadnienia:

istniejące programy środowiskowe i ich znaczenie w zwiększaniu konkurencyjności MŚP;

p rzy kład y udan ych in ic ja tyw środowiskowego etykietow
ania i zarządzania oraz inicjatyw
informacyjnych;

sposoby łączenia wiarygodności
etykiet z koniecznością odróżnienia produktów;

rola władz publicznych w tym
zakresie;

partnerstwa między sprzedawcami i dostawcami wspierające
konsumentów w wyborze produktów "ekologicznych".
http://registration.ecoapforum.eu/
2015.05.20
Warszawa
Debata "Perspektywa rynków
energii a unia energetyczna"
Celem niniejszej debaty jest wyjaśnienie
zagadnień związanych z przyszłością
rynków energetycznych oraz przedys-
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kutowanie możliwych rozwiązań.
http://www.proinwestycje.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=
530%3Adebata-perspektywa-rynkowenergii-a-uniaenergetyczna&catid=43%3Adebaty2015&Itemid=100385&lang=pl
2015.05.20 - 2015.05.21
Londyn, Wielka Brytania
Rozwój elektrowni wiatrowych:
European Offshore 2015 - 5 edycja
5-ta edycja konferencji stanowi platformę spotkań dla wysokich rangą przedstawicieli służącą zbadaniu możliwości
i wyzwań w obszarze energetyki wiatrowej i omówieniu najnowszych osiągnięć technologicznych wspierających
rozwój przemysłu.
http://www.wplgroup.com/aci/conferenc
es/eu-ewp5.asp
2015.05.22
Bruksela, Belgia
Horizon 2020 - Science with and
for Society 2015
Konferencja i dzień brokerski obszaru
Nauka z udziałem społeczeństwa i dla
społeczeństwa programu Horyzont 2020.
Obszar służy budowaniu efektywnej
współpracy między nauką a społeczeństwem, wspiera angażowanie nowy talentów w nauce i łącznie doskonałości
naukowej ze świadomością i odpowiedzialnością społeczną.
Głównym celem spotkania jest przedstawienie in forma cji obsza ru Nau ka
z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa programu Horyzont 2020 oraz
wsparcie poszukiwania partnerów do
współpracy w ramach przyszłych projektów.
h ttp s:/ / www.b2 ma tch .eu /h orizon swafs2015
2015.05.22
Poznań
Interdyscyplinarne warsztaty komunikacji naukowej
Warsztaty dla doświadczonych naukowców - co najmniej ze stopniem naukowym doktora, z różnych dziedzin. Podczas warsztatów główny nacisk będzie
położony na podsta wową wied zę
i umiejętności konieczne do efektywnego dialogu interdyscyplinarnego. Uczestnicy nauczą się: przekazywania konceptów naukowych w sposób jasny i prosty,
stosowania tych zasad do podania

Autor fotografii: Zbigniew Siraga

o grant, myślenia w sposób nielinearny, poszerzania horyzontów naukowych poza granice jednej dyscypliny,
szukania dalej niż oczywiste i płytkie
protokoły.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkoleni
a-naszeszkolenia.php
2015.05.25 - 2015.05.26
Kielce
Inżynieria Przyszłości 2015
Inżynieria Przyszłości to konferencja
naukowo-biznesowa skierowana do
przedstawicieli świata nauki, biznesu,
samorządów, jak i organizacji pozarządowych.
Główne cele konferencji to:

integracja środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym i pogłębienie współpracy między nauką a biznesem,

promocja innowacji techniczn y ch i sy s t e m o w y ch
o charakterze aplikacyjnym
opracowywanych przez jednostki sektora B+R lub centra
i laboratoria badawcze działające przy przedsiębiorstwach.
http://future.engineering.itee.radom.pl
/
2015.05.26 - 2015.05.28
Poznań
Greenpower 2015 - Międzynarodowe targi energii odnawialnej
Greenpower to nowa propozycja
Międzynarodowych Targów Poznańskich dla firm oferujących sprzęt
i rozwiązania z zakresu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Zakres
tematyczny GREENPOWER: energia
wiatrowa, energia wodna, energia

słoneczna, energia geotermalna, biopaliwa stałe (biomasa), biopaliwa płynne,
biogaz, technologie energooszczędne.
http://greenpower.mtp.pl/pl/
2015.05.26
Praga, Czechy
Europejskie Forum Energii Jądrowej (ENEF) 2015
Podczas spotkania odbędą się debaty na
temat roli energetyki jądrowej w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii
w Unii Energetycznej; UE jako światowego lidera w zakresie bezpieczeństwa
jąd rowego ora z stworzenia rynku
dla likwidacji i rozbiórki elektrowni jądrowych w Europie.
http://ec.europa.eu/energy/en/events/20
15 -europ ean -nuclea r-energ y-forumenef-plenary-meeting
2015.05.26 - 2015.05.27
Poznań
Międzynarodowy Kongres Naukowo – Przemysłowy Energi@21 Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne
Światowe trendy w energetyce, innowacje, wyzwania i bezpieczeństwo energetyczne – to tylko kilka tematów,
z którymi zmierzą się goście Kongresu
Energi@21. Specjaliści, praktycy, ekonomiści i naukowcy z Polski i z zagranicy
sp otka ją się p od kon iec ma ja
w Poznaniu. Wspólnie będą szukać odpowiedzi na najbardziej aktualne pytania
o przyszłość branży energetycznej.
http://www.energy21.pl/

Wydarzenia
2015.05.27 - 2015.05.28
Kowno, Litwa
12th International Conference of
Young Scientists on ENergy Issues (CYSENI 2015)
Konferencja dla młodych naukowców, doktorantów, doktorów, studentów z obszaru energetyki (wodór
i ogniwa paliwowe, odnawialne źródła, sieci inteligentne, niezawodność
i efektywność energetyczna, polityka
energetyczna, inne) służąca przedstawieniu aktywności litewskich zespołów badawczych oraz nawiązaniu
współpracy.
http://www.cyseni.com/en/
2015.05.28 - 2015.05.29
Ryga, Łotwa
Future of the Doctorate
Wydarzenie dotyczące najlepszych
pra kty k szkolen ia doktorantów
w Europie i poza nią. Będzie stanowić
platformę do dyskusji na temat przyszłych kierunków studiów doktoranckich i europejskiej wizji nowoczesnego doktoratu.
https://future-doctorate.teamwork.fr/
2015.05.28
Bruksela, Belgia
Europejski Dzień Stali
Europejski Dzień Stali to coroczne
wydarzenie organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Stali. Wydarzenie ma celu ukazanie rozwoju
przemysłu i podkreślenie zalet stali
jako materiału. Ta coroczna impreza
jest okazją dla przedstawicieli sektora
stalowego, unijnych decydentów
politycznych, przedstawicieli biznesu
i dziennikarzy, aby omówić kwestie
konkurencyjności i głównych wyzwań
dla przemysłu stalowego w Europie.
http://www.eurofer.be/News%26Med
ia/European%20Steel%20Day%20201
5/Event%20information.fhtml
2015.05.28 - 2015.05.29
Lublin
VI Konferencja „Gaz w Energetyce – technologie, realizacja
inwestycji, finansowanie”
Celem konferencji jest zaprezentowanie następujących tematów: gaz –
paliwo ekologiczne dla branży energetycznej i ciepłowniczej, korzyści
wynikające z budowy bloków opartych na gazie, dostępne technologie
produkcji energii elektrycznej i ciepl-
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nej z gazu, doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie realizacji inwestycji „gazowych”, techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju tego typu
inwestycji, itd.
Konferencja skierowana jest do kadry
technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych,
firm oferujących technologie oraz
zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.
http://nowaenergia.com.pl/2015/02/18/vikonferencja-gaz-w-energetycetechnologie-realizacja-inwestycjifinansowanie/
2015.05.29
Gdańsk
Ustawa o OZE – nowe zasady
wsparcia
Mając na uwadze znaczenie Ustawy
o Odnawialnych Źródłach Energii z 4
maja 2015, istotę jej wdrożenia oraz
wagę odpowiedniej interpretacji jej
zapisów zespół powermeetings.eu
przygotował kolejne edycje specjalistyc zn eg o semina rium: Usta wa
o OZE – nowe zasady wsparcia.
W trakcie spotkania poruszone będą
następujące kwestie: nowe regulacje
prawne – kierunek zmian, główne
zagadnienia problemowe, charakterystyka funkcjonujących systemów
wsparcia, gwarancje pochodzenia jako
instrument uzupełniający, warunki
uprawniające do skorzystania z danego systemu, procedury w sprawach
aukcji i świadectw pochodzenia, obowiązki i uprawnienia podmiotu
uczestniczącego w systemie aukcyjnym, art. 160, modyfikacja obowiązku
koncesyjnego, istniejące instalacje
OZE - „stary” czy „nowy” system
wsparcia oraz zakaz „nadwsparcia”,
art. 39, ustawa OZE a ustawa – Prawo energetyczne, Wytyczne Komisji
Europejskiej z lipca 2014.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/seminarium-Ustawa-OZEnowe-zasady-wsparcia-2015/
2015.05.30
Ciechocinek
Szósta edycja seminarium Energetyka wiatrowa - dzisiaj i jutro
Celem Seminarium będzie przedstawienie informacji o nowościach

w Ustawie OZE, a także problemów
bieżących, natury ogólnej i szczegółowej, w tym eksploatacyjnych.
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/szosta-edycjaseminarium-energetyka-wiatrowadzisiaj-i-jutro
2015.06.01
Warszawa
Pierwsze Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji
Forum ma na celu wyeksponować
wszystkie francusko-polskie projekty
naukowe, szczególnie te realizowane
w ramach „międzynarodowych stowarzyszonych laboratoriów” (LIA) CNRSu i programu „Polonium”, zaprezentować współpracę w kluczowych dziedzinach polsko-francuskiego partnerstwa
strategicznego oraz podkreślić perspektywy przedstawione przez europejski
program ramowy dotyczący nauki
i innowacji „Horyzont 2020”. W czasie
trwania forum zostaną również wręczone nagrody naukowe ufundowane
przez Ambasadę/Instytut Francuski
w Polsce.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/pie
rwsze-polsko-francuskie-forum-nauki-iinnowacji.html
2015.06.01 - 2015.06.04
Austria, Wiedeń
23. Europejska Konferencja Biomasy
23. edycja konferencji o biomasie zg romad zi w W ied n iu p r z ed sta w ic i el i śr od ow i ska naukowego i przemysłowego
z obszaru bioenergii i będzie stanowić doskonałą okazję do wymiany wiedzy, nawiązania współpracy
i tworzenia koncepcji nowych projektów, a także do dyskusji i wspólnej
p ra c y n a d p rzy s zł ości ą
tej si lni e rozwija jąc ej
się branży przemysłowej.
http://www.eubce.com/home.html
2015.06.02
Warszawa
Ustawa o OZE – nowe zasady
wsparcia
Mając na uwadze znaczenie Ustawy
o Odnawialnych Źródłach Energii z 4
maja 2015, istotę jej wdrożenia oraz
wagę odpowiedniej interpretacji jej
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zapisów zespół powermeetings.eu przygotował kolejne edycje specjalistycznego
seminarium: Ustawa o OZE – nowe
zasady wsparcia.
W trakcie spotkania poruszone będą
następujące kwestie: nowe regulacje
prawne – kierunek zmian, główne zagadnienia problemowe, charakterystyka
funkcjonujących systemów wsparcia,
gwarancje pochodzenia jako instrument
uzupełniający, warunki uprawniające do
skorzystania z danego systemu, procedury w sprawach aukcji i świadectw
pochodzenia, obowiązki i uprawnienia
podmiotu uczestniczącego w systemie
aukcyjnym, art. 160, modyfikacja obowiązku koncesyjnego, istniejące instalacje OZE - „stary” czy „nowy” system
wsparcia oraz zakaz „nadwsparcia”, art.
39, ustawa OZE a ustawa – Prawo energetyczne, Wytyczne Komisji Europejskiej z lipca 2014.
http://www.powermeetings.eu/konferen
cje/en/seminarium-Ustawa-OZE-nowezasady-wsparcia-2015/
2015.06.04 - 2015.06.05
Ryga, Łotwa
Week of Innovative Regions in Europe (WIRE2015)
Konferencja stanowi forum dialogu politycznego na temat regionalnych strategii
innowacji i rozwoju. Pierwsza konferencja WIRE została zorganizowana w 2010
roku. Kolejne coroczne edycje stanowią
debatę dotyczącą poprawy skuteczności
zarządzania na poziomie regionalnym,
krajowym i europejskim, służą ocenie
wpływu tego zarządzania na rozwój
regionów.
http://wire2015.eu/

2015.06.09 - 2015.06.11
Kraków
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Energia i Paliwa”
W ramach Tygodnia Zrównoważonej
Energii (TZE) w Krakowie (812.06.2015) zorganizowana zostanie
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Energia i Paliwa”. Jest to wydarzenie
stanowiące pomost pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym,
stanowiące platformę wymiany informacji oraz doświadczeń w obszarach
zrównoważonego rozwoju energetycznego, generacji rozproszonej,
energetyki odnawialnej, systemów
skojarzonych, efektywności energetycznej oraz obszarach pokrewnych.
Tydzień Zrównoważonej Energii jest
ogólnopolskim wydarzeniem energetycznym, nawiązującym do obchodów
największego europejskiego wydarzenia energetycznego, prezentującego
działania poświęcone efektywności
energetycznej i odnawialnym źródłom
energii – The European Union Sustainable Energy Week (Bruksela).
http://www.tze.agh.edu.pl/program/lis
ta-wydarzen/konferencja-naukowaenergia-paliwa/
2015.06.09 - 2015.06.11
Bremerhaven, Niemcy
Konferencja WINDFORCE
Konferencja WINDFORCE już od 10
lat jest centralnym miejscem spotkań
dla reprezentantów branży energetyki wiatrowej w Niemczech. Podczas

samej konferencji jak i uroczystej kolacji
i imprezy uczestnicy będą mieli możliwoś ć na wi ą zan i a kon ta któw
z nowymi partnerami biznesowymi.
http://windforce.info/windforce2015/
2015.06.09 - 2015.06.10
Białka Tatrzańska
VI Konferencja „Jakość energii
elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce”
Głównym tematem Konferencji będą
kwestie związane ze standardami jakościowymi energii oraz obsługi odbiorców. Zagadnienia te wzbudzają coraz
większe zainteresowanie zarówno samych odbiorców, jak i operatorów sieci,
Urzędu Regulacji Energetyki, instytucji
rządowych, środowisk naukowych itd.
Tematyka Konferencji:

Jakość dostaw energii - benchmarking europejski i polski

Jakość Handlowa. Zagadnienia
ekonomiczne i prawne

Sy stemy p omia rowe jakości
energii

Monitorowanie jakości energii –
aparatura pomiarowa i możliwości systemu AMI

Wpływ urządzeń wytwórczych i
odbiorczych na parametry jakościowe energii

Metody i urządzenia do poprawy
ja kości en ergii elektryczn ej.
Kompatybilność elektromagnetyczna.
http://jakosc.ptpiree.pl/strona-glowna

2015.06.08 - 2015.06.09
Karlsruhe, Niemcy
Rozpowszechnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa paliwowego
Dwudn iowe wa rszta ty oferujące
wymianę doświadczeń i wiedzy w zakre sie a n a lizy wyd a jn ości paliwa dla zachodnich i wschodnich
europejskich reaktorów jądrowych.
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/worksh
op / d issemin a tion -kn owledg e-a nd expertise-field-nuclear-fuel-safety?search

Autor fotografii: Zbigniew Siraga
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2015.06.10 - 2015.06.11
Łódź
Łódzkie Targi Energetyczne
II Łódzkie Targi Energetyczne odbędą
się na terenach targowych Hali Expo
- Łódź pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Łódzkiego,
Prezydenta Miasta Łodzi i Rektora
Politechniki Łódzkiej.
http://www.targi.lodz.pl/targi/286-iilodzkie-targienergetyczne/informacje/
2015.06.11 - 2015.06.12
Kraków
Paliwa Alternatywne – Waste to
Energy – Energia z odpadów
Zespół powermeetings.eu zaprasza
do udziału w międzynarodowej Konferencji dotyczącej tematyki produkcji
i zastosowania paliw alternatywnych
w energetyce/przemyśle pn.: Paliwa
Alternatywne – Waste to Energy –
Energia z odpadów.
http://www.powermeetings.eu/konfer
en c je/ en / ii-kon feren c ja -p a liwa a ltern a ty wn e-wa ste- to- en erg yenergia-z-odpadow/pl/
2015.06.11 - 2015.06.12
Poznań
II Konferencja Naukowa Europejski wymiar bezpieczeństwa
energetycznego Polski a ochrona środowiska
Fundacja na rzecz Czystej Energii
zaprasza do udziału w II Konferencji Naukowej „Europejski wymiar
bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska”. Konferencja odbędzie się w ramach i przy
współpracy sieci naukowej EnSePol
(Energy Security Poland).
http://konferencja.fundacjaenergia.pl/
2015.06.12
Kraków
Ustawa o OZE – nowe zasady
wsparcia
Mając na uwadze znaczenie Ustawy
o Odnawialnych Źródłach Energii
z 4 maja 2015, istotę jej wdrożenia
oraz wagę odpowiedniej interpretacji
jej zapisów zespół powermeetings.eu
przygotował kolejne edycje specjalistyc zn eg o semina riu m: Usta wa
o OZE – nowe zasady wsparcia.
W trakcie spotkania poruszone będą
następujące kwestie: nowe regulacje
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prawne – kierunek zmian, główne
zagadnienia problemowe, charakterystyka funkcjonujących systemów
wsparcia, gwarancje pochodzenia jako
instrument uzupełniający, warunki
uprawniające do skorzystania z danego systemu, procedury w sprawach
aukcji i świadectw pochodzenia, obowiązki i uprawnienia podmiotu
uczestniczącego w systemie aukcyjnym, art. 160, modyfikacja obowiązku
koncesyjnego, istniejące instalacje
OZE - „stary” czy „nowy” system
wsparcia oraz zakaz „nadwsparcia”,
art. 39, ustawa OZE a ustawa – Prawo energetyczne, Wytyczne Komisji
Europejskiej z lipca 2014.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/seminarium-Ustawa-OZEnowe-zasady-wsparcia-2015/
2015.06.15 - 2015.06.18
Lion, Francja
23. Konferencja i Wystawa Dystrybucji Energii Elektrycznej
CIRED
CIRED stanowi główne forum spotkań Społeczności Dystrybucji Energii
Elektrycznej i co dwa lata organizuje
du żą
m ię d zyna ro do wą konferencję w różnych miejs c a c h E u r op y i ś w ia ta .
Udział w CIRED 2015 daje możliwość sp otkan ia się z p onad
1 5 0 0 eksp erta mi i d y sku sji
z kluczowymi liderami decyzyjnymi
w zakresie dystrybucji energii elekt ry c zn e j. Będ zi e to oka zja
d o n a w ią z a n ia w sp ó łp ra c y
z reprezentantami środowisk produkcyjnych, doradczych, usługowych oraz
biznesowych branży dystrybucji.
http://www.cired2015.org/
2015.06.15 - 2015.06.19
Bruksela, Belgia
Zrównoważonej Energii 2015
Podczas Tygodnia Zrównoważonej
Energii UE 2015 zaprezentowane
zos ta n ą d zia ła n ia p oświęc on e efekty wn ości en ergetyc zn ej
i rozwiązaniom dla energii odnawialnej. Seria spotkań i warsztatów przyczyni się do rozpowszechniania najlep szyc h p ra kty k, in spirowa nia
do nowych pomysłów i budowania
sojuszy, aby pomóc w osiągnięc iu c elów w za kresie en er-

gii i klimatu UE.
W ciągu całego tygodnia (i miesiąca) w Brukseli i całej UE będą organizowane liczne wydarzenia promujące bezpieczną, ekologiczną i energooszczędną energię - wystawy, konferencje,
imprezy internetowe, przedstawienia, wycieczki z przewodnikiem, dni
otwartych drzwi, warsztaty, kampanie
medialne i koncerty.
h t t p : / / w w w . eu s e w . e u / e n e rg y days/about-energy-days-events
http://www.eusew.eu/
2015.06.16
Warszawa
Spotkanie informacyjne dotyczące
konkursu POLONEZ
Spotkanie informacyjne dotyczące nowego programu Narodowego Centrum
Nauki (NCN)- POLONEZ. We wrześniu 2015 r. w tego Programu NCN
ogłosi konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach
naukowych. Adresatami konkursu są
naukowcy posiadający stopień doktora
lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3
lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie
studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.
http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-0323-polonez-nowy-konkurs
2015.06.16 - 2015.06.18
Trondheim Norwegia
8. Konferencja w zakresie wychwytywania CO2, transportu i składowania dwutlenku węgla TCCS-8
Konferencja związana z tematyką badań
i rozwoju w zakresie wychwytywania
CO2 , tra n sp ortu i skła d owa nia dwutlenku węgla (CCS). Jej celem jest przedstawienie i omówienie
prac badawczych i rozwojowych prowa d zon y c h p rzez u n iwer sy t ety i przemysł.
http://www.sintef.no/Projectweb/TCCS
-8/
2015.06.17
Warszawa
X edycja Konferencji BIOGAZ praktyczne aspekty inwestycji
w zieloną energię
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Wydarzenia
Konferencja jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która
obliguje, aby udział odnawialnych źródeł
energii w bilansie energetycznym do
2020 r. osiągnął w Polsce poziom 15%.
Produkcja i energetyczne wykorzystanie
biogazu jest jedną z najkorzystniejszych
metod pozyskiwania energii odnawialnej,
która stopniowo również w Polsce zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.
Podczas konferencji poruszone zostaną
następujące tematy:

ustawa o odnawialnych źródłach
energii a funkcjonowanie biogazowni,

czy możemy budować lepsze
biogazownie,

obecna sytuacja instalacji biogazowych w Polsce - aspekty ekonomiczne, statystyczne i legislacyjne,

optymalizacja w zakresie dostosowania działania biogazowni do
obecnych warunków rynkowych,

zewnętrzne źródła finansowania
(dotacje) inwestycji biogazowych, wykorzystanie biogazu
w systemach kogeneracyjnych,

surowce do produkcji biogazu.
h t tp : / / p r og r e ssg rou p . p l / 8 3 konferencje/317-10-edycja-biogaz.html
2015.06.17 - 2015.06.18
Tuluza, Francja
Trzecia Międzynarodowa Konferencja SDH
Tegoroczna konferencja SDH jest nakierowana na wymianę międzynarodowych
doświadczeń w realizacji i eksploatacji
ciepłowniczych projektów solarnych.
Pojawią się m.in. aspekty urbanistyczne
i modele biznesowe, w tym skuteczne
strategie marketingowe dla energii słonecznej. Zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia w takich dziedzinach
jak: zaawansowane koncepcje nowych
produktów i komponentów do SDH.
Uczestnicy będą mieli również okazję
z w i ed z i ć p i er ws zą fra n c u ską fabrykę SDH w eko-dzielnicy Balma.
http://www.solar-districtheating.eu/NewsEvents/SDHConference201
5.aspx
2015.06.17 - 2015.06.19
Jastrzębia Góra
XVII Międzynarodowa Konferencja

Naukowa APE "Aktualne problemy w elektroenergetyce"
Celem Konferencji jest prezentacja
aktualnych problemów elektroenergetyki oraz kreowanie jej perspektyw
rozwojowych. Prezentowane i dyskutowane będą zagadnienia: techniczne,
bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski oraz zmiany struktur i integracji systemów.
http://eia.pg.edu.pl/ape/strona-glowna
2015.06.18
Warszawa
Krajowe zasady wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych II
edycja
Firma Master Institute zaprasza do
udziału w II edycji szkolenia ,,Krajowe
zasady ,,wsparcia” przedsiębiorstw
energochłonnych – uwarunkowania
prawne i sprawozdawcze.
http://www.masterinstitute.pl/program,167,Krajowe%20zasady
%20wsparcia%20przedsi%C4%99biors
tw%20energoch%C5%82onnych%20II
%20edycja
2015.06.22
Gdańsk
Ogólnopolski Kongres SMART –
Inteligentne Miasta
Kongres Smart to cykl regionalnych
konferencji dedykowanych włodarzom miast z całej Polski oraz przedstawicielom biznesu, którzy oferują
inteligentne rozwiązania dla miast
w obszarze nowych technologii, infrastruktury, budownictwa, ekologicznego transportu, efektywnego wykorzystania energii czy nowoczesnych rozwiązań IT. Wydarzenie ma na celu
przedstawienie wszystkich możliwości, jakie dają inteligentne rozwiązania
i nowe technologie, a także dotychczasowe doświadczenia polskich
miast, które już rozpoczęły realizowanie strategii inteligentnego rozwoju.
http://inteligentne-miasta.eu/start-2/
2015.06.22
Szczecin
Europejskie Forum Solarne
Wydarzenie promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
i prezentujące rozwiązania legislacyjne
oraz systemy finansowania instalacji

OZE w różnych krajach Europy. Podczas
Forum prezentowane będą doświadczenia duńskie, niemieckie, ukraińskie oraz
współcześnie obowiązujące polskie akty
prawne a także możliwości finansowania
instalacji OZE.
Celem forum jest konfrontacja z mitami
o OZE i przedstawienie obiektywnych
trudności i wniosków z dziesięcioleci
promocji OZE w Europie. Przedstawione zostaną również zapisy polskiej ustawy o odnawialnych źródłach energii
i zamierzenia jakie przyświecały autorom
tej ustawy. Przedstawimy perspektywy
rozwoju OZE w Polsce oraz zagrożenia,
jakie na tej drodze czekają.
Prelegentami Forum są czołowe postaci
europejskiej sceny politycznej, NGO,
świata nauki i instytucji finansujących
i wdrażających technologie OZE.
Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie.
http://www.oze.szczecin.pl/forum2015.ht
ml
2015.06.22 - 2015.06.24
Nałęczów
XV Konferencja Nau kowo Techniczna "Rynek Gazu 2015"
Konferencja dotyczyć będzie m.in. zagadnień: polityki energetycznej w zakresie gazownictwa, bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, uwarunkowań rozwoju rynku gazu, giełdy
gazu w Polsce i UE, aspektów formalnoprawnych w obrocie gazem, sieci przesyłowych i instalacji gazowych, bezpieczeństwa procesowego oraz niezawodności systemów gazowniczych, znaczenia
magazynów gazu w jego obrocie, porównania gazu z innymi nośnikami energii (energią elektryczną, ciepłem sieciowym, energia ze źródeł odnawialnych)
itp.
http://kaprint.pl/RG2015
2015.06.24 - 2015.06.25
Amsterdam, Holandia
Szczyt LPG Europe
Podczas Szczytu LPG Europe zostaną
przedyskutowane zagadnienia związane
z sytuacją rynku paliw w Europie, z wyznaczeniem nowych kierunków działań
i wyzwań stojących przed producentami
i użytkownikami LPG.
http://www.wplgroup.com/aci/conferenc
es/eu-elp1.asp

Wydarzenia
2015.06.24 - 2015.06.25
Edinburgh, Wielka Brytania
Drugi Światowy Szczyt Energii
Morskiej
Dwu dn iowe
wydarzenie zgromadzi kluczowych interesariuszy branży w celu przedyskutowania kwestii postępu rozwoju energii
morskiej i oceanicznej, od koncepcji technologicznej do wdrożenia kom
erc y jn eg o. Biorą c p od u wa gę odpowiednie ramy polityczne
i finansowe, technologie energii morskiej mogą odegrać kluczową rolę
w realizacji celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
http://www.wplgroup.com/aci/confere
nces/eu-eop2.asp
2015.06.24 - 2015.06.25
Londyn, Anglia
14. Konferencja i Wystawa Morskiej Energii Wiatrowej
Czternasta edycja Konferencji i Wystawy Morskiej Energii Wiatrowej zgromadzi ponad 200 wystawców w tym producentów, deweloperów, dostawców usług, firm konsulting owych , ag en cji rząd owy ch
i pawilonów narodowych. Konferencj
a umożliwi szkolenie i doskonalenie
w zakresie przemysłu morskiej energii wiatrowej, a wystawcom stworzy
możliwość promocji.
http://www.renewableuk.com/en/eve
nts/con ferences-and exhib ition s/g lobal-offsh ore-wind 2015/
2015.06.25 - 2015.06.26
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.
php?art=768&wycena_technologii_%
26%238211%3B_aspekty_praktyczne
2015.06.26
Warszawa
XI Międzynarodowa Konferencja
NEUF 2015
Celem tegorocznej konferencji NEUF
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jest przedyskutowanie rozwiązań
dotyczących skutecznego przeprowadzenia zmian w polskiej gospodarce,
których skutkiem będzie znaczący
wzrost efektywności energetycznej,
zwiększenie możliwości wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych, zapewnienie niezawodności
dostaw, a co za tym idzie zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego kraju
i komfortu energetycznego odbiorców. Poprzez działania polityczne,
ekonomiczne i biznesowe transformacja ma wspomóc tworzenie silnych
przedsiębiorstw, które zapewnią
zrównoważony rozwój ekonomiczny
kraju oraz zwiększenie konkurencyjności na wspólnym europejskim rynku. Brak odpowiedzi na wspomniane
wyżej wyzwania może doprowadzić
m.in. do zagrożenia bezpieczeństwa
dostaw, a brak konkurencyjności do
zahamowania zdolności inwestycyjnych.
Doświadczenia krajów europejskich,
które już wcześniej zdecydowały się
na radykalną reformę swoich sektorów energetycznych i przemysłowych
(m.in. Wielka Brytania, Niemcy czy
Norwegia) dowodzą, że najskuteczniejszym sposobem wymuszającym
poprawę efektywności jest m.in. kreowanie mechanizmu konkurencji oraz
innowacyjność. Transformacja gospodarki jest zadaniem trudnym, gdyż jej
powodzenie zależy od wielu czynników, powinna być zasadna ekonomicznie i akceptowalna społecznie.
Należy ją przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem interesów obywateli, a przy tym trzeba pamiętać
o spełnieniu wymagań wynikających
ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej.
Podczas konferencji NEUF 2015
uczestnicy dyskusji będą mówić
o efektach dotychczasowych działań
roz-

wojowych energetyki i przemysłu, potrzebnych inwestycjach, sposobach
inicjowania i wspierania ich rozwoju,
efektywności ich realizacji oraz technolog iac h wsp omag a jąc ych rozwój
i innowacyjność.
Przewiduje się, że tegoroczna konferencja NEUF zainaugurowana będzie
p rz e z Ja n u s za P iec h oc iń s ki e go, Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Jerzego Buzka, Przewodniczącego Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki. NEUF składać się będzie z czterech sesji, a każda z
nich stanowić będzie dyskusję panelową
z udziałem polskich i zagranicznych
czołowych przedstawicieli środowisk
biznesowych, instytucji kształtujących
opinię publiczną oraz członków parlamentu.
W ramach konferencji Instytut Energetyki (www.ien.com.pl) współorganizuje
Sesję IV zatytułowaną „Społeczne
asp ekty transformacji en erg etyki”
(godz. 15-16:30), realizując działania
projektu MILESECURE.
Wszelkich informacji na temat konferencji udziela Agnieszka Ferreira
(manager ds. projektów firmy Procesy
In westyc yjn e), e-mail: komun ika cja@proinwestycje.pl, tel. 22 424 82
00.
Patronat merytoryczny: Społeczna Rada
ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.
http://www.proinwestycje.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=
529%3A26-czerwca-2015-ximidzynarodowa-konferencja-neuf2015&catid=7&Itemid=116&lang=pl
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.

Ce ntrum Inte g racji
Badań E ne rge tycznych
CE NE RG

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

CENER G

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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