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Nowe sposoby oceniania jednostek naukowych
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W nowej ocenie jednostek
naukowych większą rolę będzie odgrywać jakość badań
i publikacji, innowacyjność
i umięd zyn a rod owien ie.
Większy nacisk kładzie się
również na budowanie otwartej nauki. Ma to zapewnić
lepszą realizację przez jednostki badawcze swoich zadań.
W ostatnim roku oceny jednostek naukowych zostały
ściśle powiązane z systemem
ich finansowania. Zasady zawarte w nowym rozporządzeniu będą obowiązywać w ocenie od 2017 roku.
– Od początku mojej pracy
w Ministerstwie ważne dla
mnie było, by zasady, według
których przeprowadzana będzie ocena jednostek naukowych, zachęcały do interdyscyp linarności, budowania
innowacyjnej i otwartej nauki
oraz umiędzynarodowienia –
mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena
Kolarska-Bobińska. – Cieszę
się, że wprowadzane przez
nas zmiany pozwolą na lepszą
realizację tych celów. Nowe
zasady i oceny były konsultowane z różnymi środowiskami
i powstały przy ich współpracy. Mam nadzieję, że pozwolą
na lepszy, szybszy rozwój
polskiej nauki i uczelni – doda ła minister K ola rska Bobińska.
Oceny jednostek, od której
zależy jej poziom finansowania
dokonuje Komitetu Ewaluacji
Jednostek Naukowych. Polega
ona na sklasyfikowaniu danej

jednostki do jednej z czterech
kategorii: od A+ dla jednostek
wybitnych, do C oznaczającej
poziom niezadowalający.
Prace nad podpisanym rozporząd zeniem rozp oczęły się
w 2013 roku. Na podstawie
analizy wyników oraz opinii
środowiska po zakończonej
ocenie, stworzono projekt,
który zaprezentowano przedstawicielom środowiska w lutym
2015 roku. W dyskusji nad dokumentem wzięło wtedy udział
blisko 300 osób z różnych organizacji i środowisk naukowych.
W lipcu kolejną wersję rozporządzenia przekazano do konsultacji społecznych.
Nowe kryteria i tryby oceny
zakładają przede wszystkim
uwzględnienie w ocenie różnic
między konkretnymi dziedzinami
naukowymi. Ze względu na
specyfikę nauk humanistycznych
i społecznych, w ocenie dorobku publikacji, stworzono dodatkową listę czasopism naukowych (lista C), która ogłaszana
będzie przez ministra nauki
i szkolnictwa wyższego. Określana będzie również liczba
punktów możliwa do otrzymania za opublikowanie artykułu
w danym piśmie z listy.
Zmiany dotyczą również m.in.
sposobu oceny monografii naukowej. Jej udział w liczbie osiągnięć naukowych w naukach
humanistycznych i społecznych –
w których jest to najważniejsza
forma publikacji wyników badań
– wynosi 40%. W innych dziedzinach próg ten został określony między 10 a 25%. Przyjęta
została równ ież ka tegoria

„monografii wybitnej” proponowana wcześniej przez naukowców związanych z naukami o sztuce. Podstawą do
uznania monografii za dzieło
wybitne będzie uzyskanie
prestiżowej nagrody, a wartość takiej monografii będzie
równa 50 pkt czyli dwa razy
więcej niż za inną monografię.
Istotną nowością jest także
opracowany odrębny tryb
oceny jednostek naukowych
niejednorodnych czyli jednostek naukowych prowadzących działalność naukową
w różnych obszarach wiedzy.
Jednostki takie będą oceniane
w ramach odrębnych grup
wspólnej oceny GWO i dla
każdej jednostki niejednorodnej będą wyznaczane jednostki
referencyjne. Rozwiązanie to
wyeliminuje istniejące dotychczas p roblemy zwią zan e
z właściwym kwalifikowaniem
jednostek niejednorodnych do
grup wspólnej oceny.
Kompleksowa ocena działalności naukowej jednostek
naukowych według przyjętych
zasad zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Jednak prace
nad nią toczyły się od 2013
roku, bo MNiSW chciało
z dużym wyprzedzeniem poinformować naukowców, jakie
zasady oceny ich czekają.
https://cenerg.ien.com.pl/wiad
omosc/items/nowe-sposobyoceniania-jednosteknaukowych
Źródło: PAP

Radioaktywność popiołu węglowego
Z badań naukowców z Uniwersytetu
w Duke przeprowadzonych na podstawie obserwacji trzech największych zagłębi węglowych w Stanach
Zjednoczonych wynika, że w popiele
węglowym występują substancje radioaktywne. Odkrycia zostały opublikowane w magazynie Environmental
Science of Technology.
Naukowcy oszacowali, że poziom
radioaktywności popiołu węglowego
jest do pięciokrotnie wyższy niż gleby
oraz do dziesięciokrotnie wyższy niż
węgla, ze spalenia którego popiół
pochodzi. W związku z tym, że obecne brakuje regulacji dotyczących popiołu węglowego, odkrycia naukowców mogą budzić niepokój o jego
wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. Wcześniej przypuszczano, że
największym zagrożeniem związanym
z popiołem węglowym jest zawartość
metali i innych zanieczyszczeń, takich
jak selen czy arsenek. W związku
z opublikowanymi wynikami groźniejsze może jednak okazać się występowanie radioaktywnych komponentów, takich jak izotopy radu oraz
ołów-210.
Izotopy radu oraz ołów-210 występują naturalnie w węglu, stanowiąc produkty ubocze występowania domieszek uranu i toru. Vengosh wraz zespołem wykryli, że podczas spalania
węgla dochodzi do koncentracji izotopów radu, zaś ołów-210 staje się
chemicznie niestabilny i wiąże się
z drobnymi lotnymi cząstkami popio-

łu. W konsekwencji dochodzi do
zwiększonej radioaktywności popiołu.
Vengosh zwrócił uwagę, że obecnie
nie monitoruje się radioaktywności
popiołu węglowego, dlatego też nie
wiadomo jak dużo tych szkodliwych
związków dostaje się do środowiska
i jaki mają one wpływ na organizmy
ludzkie.
W instancjach wylotowych elektrowni węglowych występują skrubery, ograniczające ilość zanieczyszczeń
ulatniających się do atmosfery. Jednak, jeśli dojdzie od rozsypania suchego popiołu, istnieje ryzyko przedostania się szkodliwych związków
do atmosfery, a mały rozmiar cząstek
popiołu zwiększa prawdopodobieństwo, że pozostaną one zawieszone
w powietrzu. Osoby oddychające
takim zanieczyszczonym
powietrzem, są szczególnie narażone na ryzyko, ponieważ to właśnie
te małe cząsteczki wyd a ją się wy ka zy wać największą radioaktywność.
W badaniach Vengosh
wraz z zespołem porównał radioaktywność
węgla i popiołu z zagłębi
węglowych: Illinois (stan
w USA), Appalachy oraz
z Powder River. Z analiz
wynika, że największą
radioaktywność wykazy-

Wychwytywanie i przekształcanie CO2
Przekształcenie dwutlenku węgla
emitowanego z elektrowni węglowych w inny użyteczny związek chemiczny pozwoliłoby nie tylko ograniczyć emisję dwutlenku węgla, ale
wykorzystać go do innych celów. Na Uniwersytecie w Pittsburghu naukowcy zaprojektowali katalizator wolny od metalu, który wychwytuje i przetwarza dwutlenek
węgla do kwasu mrówkowego. Reakcja nie wymaga ekstremalnych
warunków ani drogich substratów.
Emisja CO2 m.in. przez elektrownie
węglowe jest jedną z przyczyn powstawania efektu cieplarnianego.
Celem badań prowadzanych na Uniwersytecie w Pittsburghu było opracowanie metody wychwytywania
dwu tlenku węgla emitowan ego
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przez elektrownie węglowe. W swoich badaniach naukowcy skupili się na
właściwościach związków metaloorganicznych (ang. metal-organic frameworks, MOF) strukturalnie przypominających klatkę i posiadających duże
zdolności do adsorpcji CO2. Ich zastosowanie pozwala na odseparowanie CO2 od innych – neutralnych dla
środowiska gazów zawartych w spalinach emitowanych przez elektrownie.
Dla sprawnego funkcjonowania MOF
niezbędna jednak była obecność efektywnego i taniego katalizatora.
Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu użyli związków o charakterze
par Lewisa – kwasów i zasad zdolnych do wiązania CO2 oraz uwalniania wodoru. Naukowcy dokonali
doboru takiej pary, która mogła być

wały węgiel i popiół z Illinois, następnie
z Appalachy, a na końcu Powder River.
Wykazano również, że stosunek zawartości radu do uranu w węglu jest taki
sam jak w pochodzących z jego spalania
popiele. Pozwala to na oszacowanie
radioaktywności popiołu na podstawie
pomiaru zawartości uranu w węglu.
Ponadto okazało się, że proporcje substancji radioaktywnych w węglach pochodzących z trzech badanych lokalizacji
była różne, dzięki czemu w przyszłości
możliwe będzie określenie źródła pochodzenia zanieczyszczeń właśnie na
podstawie badania proporcji pierwiastków promieniotwórczych.
h ttps://c energ .ien .com.pl/wiadomosc /
i t e ms / ra d i oa k ty wn o sc -p op i ol u weglowego

Autor: Kate Mereand
Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: CC BY 2.0

łatwo włączona do istniejącego szkieletu MOF. W wyniku wprowadzenia
wybranej pary Lewisa powstał związek
UiO-66-PBF2 zdolny do dysocjacji
wodoru, tworzącego - w wyniku reakcji z CO2 - kwas mrówkowy. Dzięki
temu możliwe stało się nie tylko wychwytywanie dwutlenku węgla, ale
również jego konwersja do związku
o znaczeniu użytkowym w jednej reakcji.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/wychwytywanie-i-przeksztalcanieco2
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Omniflow rozwija swoją gamę produktów łącząc energię
słoneczną i wiatrową
Energia wiatrowa i słoneczna może
pomóc w zmniejszeniu śladu węglowego przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów – ma jednak także
istotne mankamenty. Po pierwsze
energia słoneczna może być gromadzona wyłącznie w ciągu dnia, podczas
gdy turbiny wiatrowe są znacznie wydajniejsze w nocy. Z kolei jednokierunkowa oś w standardowych turbinach wiatrowych słabo sobie radzi
w niestabilnych i zmieniających się
warunkach wiatrowych w mieście.
Inaczej mówiąc, te źródła energii wymagają wsparcia ze strony standardowej sieci elektroenergetycznej albo
technologii akumulatorowej dużej
mocy, aby być w stanie całodobowo
zaspakajać zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Tutaj właśnie do akcji wkracza Omniflow. Opatentowana technologia, która uzyskała ostatnio wsparcie UE
w ramach fazy 1. instrumentu MŚP
z programu „Horyzont 2020”, rozwiązuje wszystkie te problemy, z jakimi
borykały się nowatorskie modele turbin, wykorzystujące jednocześnie
energię wiatrową i słoneczną. „Dzięki

temu, że łączymy dwa źródła energii
zamiast wykorzystywania tylko
światła lub wiatru, nie musimy polegać na ogromnych bateriach akumulatorów, których wymaga standardowy sprzęt. Akumulatory Omniflow mają dłuższy czas pracy, gdyż
mniej się wyładowują i przechodzą
mniej cykli” – wyjaśnia Pedro Ruão,
dyrektor generalny Omniflow.
„Ponadto fakt, że wiatr wieje silniej
zazwyczaj zimą, a słońce świeci
dłużej latem sprawia, że są to komplementarne źródła energii, co jest
niezwykle dogodne dla komponentów magazynujących. W ten sposób
możemy uzyskać bardziej stabilne
i niezawodne systemy, w których
czas pracy akumulatorów wynosi 16
lat albo i dłużej”.
Omniflow może kojarzyć się z UFO
(…), ponieważ tak właśnie wygląda:
modułowe płaty w kształcie skrzydeł w kolistym urządzeniu, posadowione na maszcie o wysokości uzależnionej od zastosowania. Kiedy
środek wiruje, pionowa turbina
osiowa wychwytuje i przyspiesza
wiatr z dowolnego kierunku, pod-

czas gdy powietrze przepływające nad
turbiną łączy się ze strumieniem powietrza wychodzącym z turbiny w cykloniczny, wstępujący przepływ wirowy. Ukoronowaniem wszystkiego jest powierzchnia
urządzenia pokryta ogniwami fotowoltaicznymi.
Omniflow może przyczynić się do obniżenie rachunków za energię, wyższą wydajność produkcji energii niż w przypadku
standardowych turbin, niższe emisje hałasu, brak uciążliwości dla ptaków, brak
przenoszenia drgań na maszt i grunt. Ponadto tworzy trzy strefy słoneczne
z niezależnym układem MPPT (śledzenia
punktu mocy maksymalnej) w celu ograniczenia wpływu zacienienia. Przedsiębiorstwo kieruje swoją ofertę do gospodarstw domowych i budynków komercyjnych, doradzając potencjalnym klientom
najlepsze rozwiązanie dla danej lokalizacji.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/item
s / o mn i fl o w- r o zw ija - sw oja -g a me produktow-laczac-en ergie-sloneczna-iwiatrowa
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

Audyty prosumenckie
W ostatnich latach w Polsce można
było zauważyć znaczny przyrost liczby
instalacji kolektorów słonecznych
w gospodarstwach domowych. A jak
wygląda sytuacja z ogniwami PV? Czy
również odniosą sukces i czy na chwilę
obecną inwestycja w tę technologię
jest opłacalna? Skąd potencjalny inwestor ma czerpać wiedzę na ten temat?
Instalacje PV są bardziej skomplikowane od instalacji kolektorów słonecznych, ponieważ wygenerowana przez
ogniwa energia może być bezpośrednio sprzedawana do sieci energetycznej lub też magazynowana w akumulatorach. Poziom wiedzy na temat systemów fotowoltaicznych prezentuje się
średnio.
Badanie opinii publicznej zrealizowane
przez TNS Polska na zlecenie Instytutu
Energetyki Odnawialnej (IEO) przybliżyło wiedzę, opinie oraz potrzeby
Polaków dotyczące odnawialnych źródeł energii i scharakteryzowało sylwetkę potencjalnego polskiego prosumenta. Według badań IEO nt. postaw społecznych Polaków wobec mikroinstalacji i energetyki obywatelskiej, co trzeci
obywatel w swoim gospodarstwie

domowym najchętniej wykorzystywałby energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (OZE),
w tym przede wszystkim energię
słoneczną. Ok. 14% Polaków deklaruje zain teresowanie in westycją
w mikroinstalację OZE już w najbliższej perspektywie - do 2 lat. Odsetek
zainteresowanych inwestycją jest
istotnie wyższy wśród osób znających termin „prosument” (67%), a
także wśród osób poinformowanych
o uchwaleniu ustawy o OZE (53%).
Rodzi się więc kolejne pytanie, mianowicie w które urządzenia energetyki odnawialnej najchętniej zainwestowaliby Polacy? Badania wykazały,
że nadal są to kolektory słoneczne –
40% badanych. Co szósty respondent
zainwestowałby w małe elektrownie
wiatrowe, pompy ciepła i panele
fotowoltaiczne. Jak widać temat zakupu oraz montażu instalacji PV do
łatwych nie należy, a w dodatku uzależniony jest od wielu czynników.
Konfiguracja całej instalacji, nasłonecznienie, liczba godzin nasłonecznionych, szybkość zużywania się
ogniwa, jakość użytych materiałów,

cena energii elektrycznej, wysokość dopłat państwa i UE, stan polityki promującej i wspierającej OŹE przez państwo,
poprawa sprawności ogniw PV…
Brzmi skomplikowanie? I tak jest postrzegane przez większość właścicieli
gospodarstw domowych. Dla nich przed
znaczenie będą miały przede wszystkim
względy ekonomiczne. W podjęciu decyzji i zgłębieniu tematu konieczny może
oka zać się audyt prosumencki.
Celem takiego audytu jest udzielenie
wsparcia potencjalnemu prosumentowi
w przygotowaniu informacji niezbędnych
do podjęcia decyzji inwestycyjnej, pomoc
w ocenie brzegowych parametrów techniczno-ekonomicznych instalacji. Audyt
zbada wykorzystywane źródła energii
elektrycznej i cieplnej oraz zapotrzebowanie na energię. Ocenie będą poddane
warunki wykorzystania instalacji fotowoltaicznej, tj. nasłonecznienie, zacienienie,
wolne przestrzenie dachowe i gruntowe,
wietrzność, zaplecze techniczne w budynku itp.
Cały artykuł:
h ttps://cen erg.ien.com.pl/ wiad omosc/
items/audyty-prosumenckie
Źródło: http://pogodadlaprosumenta.pl/

Ciepło ze ścieków i chłód w zapasie na lato
Pozwala odzyskiwać ciepło z wody,
którą zużyliśmy właśnie do kąpieli.
Może też akumulować chłód z lodu,
który powstał podczas korzystania
z klimatyzacji. Kolektor membranowy
- wynalazek polskiego inżyniera, opracowany we współpracy z dwoma
ośrodkami naukowymi, zostanie zainstalowany w hotelach, zakładach przemysłowych i na osiedlach domków
jednorodzinnych.
Urządzenie, które na zmianę może
wspomagać ogrzewanie i klimatyzację,
skonstruowała i wprowadza na rynek
firma UniHeat z Sosnowca, start-up
finansowany przez kolejne fundusze –
dwa polskie oraz holenderski, specjalizujący się w technologiach odnawialnych. Badania certyfiacyjne kolektora
prowadził Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu i Instytut Energii Odnawialnej Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.
„W ściekach tkwi potencjał energetyczny, możliwości odzysku jest bardzo dużo. Każda instalacja hotelowa
zrzuca ciepłą wodę do ścieków i nie
korzysta z niej. Idea jest bardzo prosta
– chodzi o to, by odzyskać energię ze
zużytej wody za pomocą pomp ciepła

i użyć ją do ponownego ogrzania. Jeżeli
woda ma 40 stopni, to taka instalacja
ma swoje źródło o temperaturze odpowiadającej odwiertom geotermalnym. Te instalacje, które teraz mamy
w ofercie i zaproponowaliśmy je hotelom, bilansują się czy spłacają w 5-7 lat.
W porównaniu z kolektorami słonecznymi to jest przepaść” - wyjaśnia jego
prezes spółki Paweł Matusiak, syn pomysłodawcy kolektora membranowego
Wiesława Matusiaka.
Technologia odzysku ciepła ze ścieków
jest oferowana dopiero od 7 lat, głównie w Niemczech i Szwajcarii. Policzono, że w ściekach domowych rocznie
marnujemy 800 terawatów energii,
a w przemysłowych 700 terawatów.
Projekt był analizowany przez firmę
konsultingową Deloitte i okazało się,
że tylko w Polsce rynek odzyskiwania
energii ze ścieków jest wart 80 mln
euro. Z kolei rynek akumulatorów
chłodu to 24 miniony euro rocznie (za
tyle rocznie można sprzedać omawiane
instalacje).
"Latem w hotelach w okolicach południa włącza się instalację klimatyzacyjną. Wtedy instalacja, która służy do
klimatyzacji – wytwornica wody czy

a ku mu la tor c h łodu (c h iller)
>>pożera<< masę energii do tego,
żeby ustabilizować temperaturę
w obiekcie. Chiller wspomaga pracę
instalacji klimatyzacyjnych. Dzięki
niemu klimatyzator można włączać
w nocy, kiedy energia jest tańsza na
tzw. drugiej taryfie. Wtedy działa on
z wyższą wydajnością i gromadzi lód,
żeby w ciągu dnia zapewnić klimatyzacji lepsze działanie" – mówi Paweł
Matusiak.
W niektórych krajach, na przykład
w Hiszpanii, w lecie zdarzają się
wyłączenia prądu, ponieważ sieć jest
przecią żona przez klimaty zację.
W tym roku po raz pierwszy mieliśmy z tym samym do czynienia
w Polsce. Właśnie takie urządzenia,
jak akumulatory chłodu, mają zapobiegać przeciążeniom sieci. Urządzenia przeszły już etap prototypu, wyprodukowano gotowe, duże przemysłowe jednostki.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/cieplo-ze-sciekow-i-chlod-wzapasie-na-lato
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Energia nie wiadomo skąd
Akumulatory litowo-powietrzne mogłyby stać się następnym dużym osiągnięciem na rynku magazynowania
energii, gdyby nie ich bardzo krótka
żywotność. Tak się składa, że dofinansowany ze środków UE projekt właśnie ją podwoił.
Odkąd zostały po raz pierwszy wprowadzone na rynek w 1991 r., akumulatory litowo-jonowe przeszły długą
drogę. Światowy rynek ma w 2019 r.
osiągnąć wartość 30 mld EUR, bowiem
znajdują one zastosowanie w niemal
każdym sektorze – od urządzeń do
magazynowania energii z odnawialnych
źródeł o nieprzewidywalnej charakterystyce produkcji po smartfony i samochody elektryczne.
Ale wraz ze wzrostem energochłonności zasilanych przez nie maszyn, inżynierowie na całym świecie zostali zmuszeni do poszukiwania alternatyw
o wyższej pojemności magazynowej.
Jedną z takich alternatyw oferuje technologia litowo-powietrzna: akumulatory składające się z anody metalowej
i katody powietrznej, które w sposób
ciągły ekstrahują tlen z powietrza.
„Głównym atutem akumulatora litowo
-powietrznego jest wysoka gęstość
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energii, która teoretycznie jest 10 razy
wyższa niż w przypadku akumulatorów
litowo-jonowych” – wyjaśnia prof.
Qiuping Chen, adiunkt na Politechnice
Turyńskiej i koordynatorka projektu
STABLE. „Największe wyzwanie polega
jednak na poprawie ich żywotności,
która przed projektem STABLE wynosiła zaledwie 50 cykli”. Ta liczba blednie w porównaniu do akumulatorów
litowo-jonowych, które mogą osiągnąć
od 400 do 1 200 cykli w ciągu całego
okresu użytkowania.
Cel STABLE był prosty: podnieść wydajność z 50 do 100-150 cykli oraz
zademonstrować ten przełom na funkcjonalnych ogniwach w ciągu trzech lat,
mając na względzie wschodzący rynek
akumulatorów do samochodów elektrycznych. „Pod tym względem projekt
odniósł całkowity sukces, gdyż osiągnęliśmy 151 cykli” – stwierdziła z entuzjazmem prof. Chen. „Mimo iż zasięg
samochodu w jednym cyklu w dużej
mierze zależy od gęstości energii, wielkości i ilości ogniw akumulatora, spodziewamy się, że wpływ będzie dosyć
znaczny”.
Aby osiągnąć ten rezultat, prof. Chen
wraz z zespołem skupiła swoje prace

badawcze na materiałach i technologiach anody i katody oraz elektrolitu,
a także na technikach montażu akumulatorów, które mają zasadnicze
znaczenie dla ich wydajności, kosztu
i wpływu na środowisko.
„Wydłużyliśmy żywotność oraz cykliczn ość akumulatorów litowopowietrznych na różne sposoby.
Najpierw odkryliśmy wysokoaktywne, dwufunkcyjne katalizatory do
skutecznej regeneracji akumulatora.
Następnie zabezpieczyliśmy odpowiednimi membranami anodę litową
przed powstawaniem dendrytów
i wreszcie zwiększyliśmy stabilność
elektrolitu w celu poprawienia rozpuszczalności Li2O2 i uniknięcia zatykania katody”.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/energia-nie-wiadomo-skad
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/
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Akumulator litowy z gęstą energią daje nowe życie
Unijni naukowcy opracowali nowy
akumulator litowo-siarkowy z gęstą
energią, który może zapewnić dłuższe funkcjonowanie produktów na
jednym doładowaniu.
Innowacja może mieć istotne znaczenie dla rosnącego rynku samochodów elektrycznych, którego
atrakcyjność w oczach konsumentów została nieco ograniczona
z powodu konieczności częstego
doładowywania. Dzięki swojej pionierskiej technologii akumulatorów,
partnerzy dofinansowanego ze
środków UE projektu LISSEN rozwiązali ten problem, oferując trzy
razy wyższą gęstość energii i większe zasięgi, przez co samochody
elektryczne zyskały na użyteczności
i atrakcyjności. Dla rozkwitającego
w Europie przemysłu samochodów
elektrycznych oznacza to wyższą
konkurencyjność.

Warto też wspomnieć o potencjalnych korzyściach dla europejskiego
środowiska. Pojazdy elektryczne nie
emitują z rury wydechowej CO2
ani innych substancji zanieczyszczających, takich jak NOx, NMHC
i PM w miejscu użytkowania. Szerokie przyjęcie odnawialnych i bezemisyjnych źródeł energii w sektorze
transportu mogłoby pomóc UE
w osiągnięciu celów w zakresie
obniżenia emisji CO2. Samochody
elektryczne zapewniają także cichą
i płynną pracę, dzięki czemu powodu ją mn iej h ała su i d rga ń.
„Prognozy rynkowe przewidują
pojawienie się na drogach do roku
2030 kilku milionów samochodów
elektrycznych, a pośród nich hybrydowe pojazdy elektryczne (PHEV)
i pojazdy elektryczne mają do roku
2035 stanowić 39% nowo sprzedawanych samochodów” – stwierdził

Dofinansowane ze środków UE zakłady
demonstracyjne pokazują potencjał
glonów jako zrównoważonego źródła
energii
Wyniki dofinansowanego ze środków UE projektu pokazują, że etanol, biodiesel i bioprodukty mogą
być w sposób zrównoważony i wydajny produkowane na skalę przemysłową z glonów.
Partnerzy projektu BIOFAT – który
będzie realizowany do kwietnia
2016 r. – potwierdzili potencjał
glonów jako zrównoważonego źródła biopaliwa i bioproduktów cechujących się niskim poziomem emisji
gazów cieplarnianych. Pilotażowe
zakłady przetwórcze, z których
każdy zajmuje powierzchnię pół
hektara, powstały we Włoszech
i Portugalii, a na ukończeniu jest
obecnie budowa powiększonego do
10 hektarów zakładu demonstracyjnego.
Zrównoważenie to kluczowy cel
przyświecający partnerom projektu,
których konsorcjum koncentruje się
na kwestiach środowiskowych
(takich jak zastosowanie morskich
odmian glonów, aby ograniczyć
zużycie słodkiej wody) i zagadnieniach gospodarczych (takich jak
dążenie do energooszczędności).
W zakładach zademonstrowano
dokładnie sposób funkcjonowania
technologii produkcji biopaliw
z glonów z punktu widzenia ekonomicznego oraz wydajność platform

produkcji mikroglonów na skalę
przemysłową.
Zielenice – powszechne utrapienie
w ogrodowych stawach – mają
ogromny potencjał jako nowe,
zrównoważone i przystępne źródło
energii. Pośród kluczowych atutów
należy wymienić fakt, że glony należą do najszybciej rozwijających się
organizmów fotosyn tetycznych.
W ciągu kilku godzin są w stanie
podwoić swoją liczbę, co umożliwia
codzienne zbiory, a także mogą
służyć do wyprodukowania biomasy
i biopaliwa w ilości wielokrotnie
przewyższającej najwydajniejsze
uprawy.
Glony magazynują także energię
w formie olejów i węglowodanów,
co w połączeniu z ich wysoką wydajnością oznacza, że mogą zapewnić wydajność produkcji rocznej na
poziomie od 2 000 do aż niemal
5 000 galonów biopaliwa z jednego
akra. Wytwarzają oleje przekształcalne na biodiesel i węglowodany,
które z kolej można poddać fermentacji, aby uzyskać etanol.
Po wytłoczeniu oleju, pozostałą
biomasę glonów można wysuszyć
i zgranulować, aby wykorzystać
jako paliwo do kotłów przemysłowych i innych źródeł wytwarzania
energii. Glony można także hodo-

koordynator projektu, Riccardo Carelli z
Consorzio Sapienza Innovazione, Włochy.
„Powodzenie tego rynku uzależnione jest
jednak od dostępności wydajnych akumulatorów do napędzania silników elektrycznych”.
Akumulatory o dłuższej żywotności mają
także znaczący potencjał w innych zastosowaniach, od laptopów i aparatów fotograficznych po elektronarzędzia. Nawet
obiekty magazynowania energii ze źródeł
odnawialnych wykorzystują akumulatory.
Partnerzy projektu LISSEN wchodzą zatem na rynek, którego potencjał jest
ogromny. W 2008 r. wartość globalnego
rynku akumulatorów wyniosła 8 mld EUR,
a na koniec 2015 r. ma przekroczyć 28
mld EUR.
Cały artykuł:
h ttps://cen erg.ien .com.p l/ wia domosc/
items/akumulator-litowy-z-gesta-energiad a j e - n o w e - z y ci e - s a m o ch o d om elektrycznym
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

Autor: Takeshi Kuboki
Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: CC BY 2.0

wać w celu wytwarzania całej gamy produktów na duże i małe rynki: tworzywa
sztuczne, substraty chemiczne, smary,
nawozy, a nawet kosmetyki.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/dofinansowane-ze-srodkow-uezaklady-demonstracyjne-pokazujapotencjal-glonow-jakozrownowazonego-zrodla-energii
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

Natychmiastowe podgrzewanie wody zapewnia oszczędności
energii i kosztów
Dofinansowany ze środków UE innowacyjny podgrzewacz wody może dokonać transformacji sektora automatów do napojów oraz zapewnić fabrykom, biurom i gospodarstwom domowym znaczące oszczędności energii.
Potrzeba czasu, aby tradycyjny podgrzewacz wody osiągnął żądaną temperaturę, co oznacza marnotrawstwo
wody i energii. Nowe rozwiązanie lekki podgrzewacz o niskiej inercji
cieplnej, opracowany w ramach dofinansowanego ze środków UE projektu
RAPIDHEAT, zapewnia pełną wydajność cieplną w ciągu dwóch sekund od
włączenia, a tym samym umożliwia
natychmiastowy dostęp do ciepłej wody.
„My, Brytyjczycy, wypijamy około 165
milionów filiżanek herbaty dziennie
plus 70 milionów filiżanek kawy” –
stwierdził koordynator projektu RAPIDHEAT, Peter Duncan z Cressall
Resistors ze Zjednoczonego Królestwa. „To bardzo dużo ciepłych napo-

jów i nie mniej ciepłej wody. Wielu
z nas korzysta z automatów do napojów, ale są też tacy, którzy dostrzegają różnicę między kawą zaparzoną ze
świeżo zagotowanej wody, a taką
z wody podgrzanej wcześniej”.
Korzyści odniosą także, prócz dostawców automatów, producenci
sprzętu AGD i dostawcy podgrzewaczy. Rozwiązanie zapewniające od
razu ciepłą wodę w domu przynosi
klientom oszczędności wody i energii,
gdyż - jak wskazuje Duncan, przeciętne brytyjskie gospodarstwo domowe
marnuje 24 litry wody dziennie czekając, aż woda pod prysznicem się
ogrzeje. „To pięć procent rachunku
za wodę, które trafia prosto do kanalizacji” – dodaje.
Wysoka gęstość mocy rozwiązania
RAPIDHEAT oznacza także, że podgrzewacz jest mniejszy i lżejszy od
innych technologii na rynku, dzięki
czemu sprawdza się w ograniczonych

przestrzeniach, takich jak w domu.
Konsorcjum zapewniło, że podgrzewacz będzie zabezpieczony przed przedostawaniem się kurzu i wody, dzięki
czemu będzie nadawać się do montowania w rozmaitych warunkach, od
domu przez biuro po fabrykę.
Kolejna zaleta polega na tym, że eliminując zapotrzebowanie na zasobnik
ciepłej wody, podgrzewacz nie korzysta z zapasu podgrzanej wody, który
może się wyczerpać.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/natychmiastowe-podgrzewaniewody-zapewnia-oszczednosci-energii-ikosztow-1751
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/

Reaktor MARIA nie próżnuje, korzysta z nowych szans
Reaktor MARIA korzysta z szans, jakie
pojawiają się w Europie. Badacze ze
Świerku zamierzają przejąć od zamykanego niemieckiego reaktora sprzęt,
a od francuskiego - ważny projekt badawczy - mówi PAP dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof.
Grzegorz Wrochna.
"MARIA jest znakomitym reaktorem,
ale ma stosunkowo słabe wyposażenie
badawcze. W ostatnich latach kładliśmy
nacisk na produkcję radioizotopów do
zastosowań medycznych i mamy w tym
niezwykłe sukcesy. Ale najwyższy czas,
by rozwinąć program badawczy MARII
i wyposażyć ją w lepsze urządzenia" mówi w rozmowie z PAP prof. Grzegorz Wrochna, dyrektor Narodowego
Centrum Badań Jądrowych w Świerku instytucji zarządzającej reaktorem MARIA.
Dyrektor NCBJ wyjaśnia, że MARIA to
teraz jeden z czterech reaktorów
w Europie i ośmiu na świecie, które
produkują molibden-99 - radioizotop
dla medycyny używany w 80 proc.
p roc edu r med ycy ny nu klea rn ej.
W reaktorze napromieniowywane są
tarcze uranowe, które potem poddaje
się obróbce. Dzięki temu powstaje
molibden-99, a z niego z kolei - technet
-99m. Ten ostatni to radioizotop,
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składnik zestawów diagnostycznych
stosowanych m.in. w obrazowaniu
mózgu, nerek, serca, kości. Wrochna zdradza, że trwają już przygotowania, by w MARII wytwarzać jeszcze więcej radioizotopów niż dotychczas. A już dziś tworzone
w NCBJ POLATOM radioizotopy
trafiają do 80 krajów na całym świecie i używane są w ponad 2 mln
procedur rocznie.
Prof. Wrochna wyjaśnia, że produkcja takich radioizotopów nie jest
możliwa w elektrowni jądrowej,
a jedynie w reaktorze badawczym.
"Reaktor w elektrowni jądrowej ma
rdzeń zamknięty w hermetycznym
zbiorniku, tam nie ma możliwości
wkładania materiałów do napromieniowania" - wyjaśnia. Tymczasem
reaktor MARIA jest reaktorem basenowym - do zbiornika łatwo konieczne materiały włożyć. W dodatku reakcja jądrowa nie zachodzi
w Świerku bez przerwy, cykl napromieniania trwa niecały tydzień, po
czym praca reaktora jest przerywana, a wtedy możliwy jest dostęp do
zbiornika i przechwycenie napromieniowanych tarcz.
"Z jednej strony, chorób nowotworowych przybywa, z drugiej, medy-

cyna rozwija się i rośnie zapotrzebowanie na molibden-99 i inne radioizotopy.
A liczba reaktorów badawczych na świecie niestety nie rośnie" - przyznaje naukowiec. Według niego ma to związek
z negatywnym nastawieniem społeczeństw zwłaszcza w niektórych krajach
do energetyki jądrowej i w ogóle technologii jądrowych. "A przecież z technologii jądrowych korzystamy w bardzo
wielu dziedzinach życia: nie tylko w medycynie i energetyce, ale również
w p roc ed u rac h p rzemy słowy c h ,
w ochronie granic, a nawet w badaniach
dzieł sztuki" - podsumowuje prof.
Wrochna.
Dyrektor NCBJ opowiada, że we Francji
ze względu na zmiany wymogów bezpieczeństwa, zamykany jest starzejący się
reaktor Osiris. Dopiero w 2019 r. jego
funkcje przejmie nowoc zesny JHR.
W Berlinie z kolei z powodu polityki
rządu niemieckiego zamykany jest reaktor BER II w ośrodku HZB.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/reaktor-maria-nie-proznujekorzysta-z-nowych-szans
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
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Jabłonna/ PAN otworzyła centrum badawcze, które zajmie
się energetyką
Prace m.in. nad technologiami na rzecz
energetyki odnawialnej prowadzone
b ęd ą w Cen tru m Ba da wczym
„Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” Polskiej Akademii Nauk. Placówkę
otwarto we wrześniu w podwarszawskiej Jabłonnie.
Centrum Badawcze „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO) Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie jest
zakładem zamiejscowym Instytutu
Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego w Gdańsku. Swoją bazą laboratoryjną będzie służyć środowisku naukowemu i firmom z całego kraju.
„W przyszłości może być tak, że będziemy mniej zależni od węgla, będziemy mieszkać w bardziej energooszczędnych domach. Domy będą coraz
mniej zależne od zewnętrznych źródeł
energii” – powiedział w rozmowie
z PAP prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Jerzy Duszyński. Zaznaczył, że
w centrum badawczym w Jabłonnie
realizowane będą właśnie badania dotyczące bardzo wielu aspektów związanych z nowoczesnymi źródłami energii.
Jak wymienił, będą tu prowadzone
prace nie tylko nad technologiami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, technologiami magazynowania tej
energii i sposobami przesyłania jej, ale

i nad technikami zarządzania energią
dzięki technikom informatycznym.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego
prof. Lena Kolarska-Bobińska powiedziała podczas uroczystego otwarcia,
że cieszy ją to, że otwarto centrum,
które służyć będzie ideom powszechnym na Zachodzie, a u nas dopiero
upowszechniającym się, a więc odnawialnym źródłom energii czy właściwemu wykorzystaniu energii.
„Bardzo liczę nie tylko na państwa
odkrycia, wynalazki, pracę, ale i na
popularyzację waszych myśli w społeczeństwie. Chodzi o to, by przebijać
się dywersyfikacją źródeł energii” –
zaznaczyła minister. Wyraziła nadzieję,
że „centrum będzie rozbijać myślenie,
że Polska tylko węglem stoi".
KEZO PAN ma być zarazem centrum
badawczym, jak i instytucją ukierunkowaną na zastosowania. Jego wizytówką mają być tzw. technologie plus
energetyczne, czyli takie rozwiązania
(np. dla domów, osiedli, szpitali czy
szkół), które pozwalają produkować
więcej energii, niż dane obiekty są
w stanie zużyć. Budowa i wyposażenie
kosztowało ok. 90 mln zł.
„To inwestycja, która wybiega naprzeciw oczekiwaniom
o związkach eko-

nomii, przedsiębiorstw i nauki.
A wiemy, jak te związki są ważne
w pozyskiwaniu funduszy i w przekonywaniu społeczeństwa, że nauka
naprawdę jest ważna” – powiedział
Jerzy Duszyński.
W KEZO znajduje się m.in. jeden
z trzech w Europie wysokiej klasy
symulator AAA, który umożliwi prowadzenie badań poświęconych eksploatacji paneli fotowoltaicznych na
farmach słonecznych. Jest tam również tunel aerodynamiczny – dwie
niezależne komory przystosowane do
pomiaru turbin wiatrowych. Ponadto
– jak wymieniał dyrektor Instytutu
Maszyn Przepływowych PAN prof.
Jan Kiciński – na wyposażeniu centrum jest symulator słoneczny, drukarka 3D, która może drukować
nawet elementy z tytanu, dron czy
nowoczesne kamery termowizyjne.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ ja b lon n a -p a n -otwo rzyla centrum-badawcze-ktore-zajmie-sieenergetyka
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

AGH rozszerza współpracę
z RAFAKO
Wprowadzenie nowych technologii
w sektorze energetycznym to jeden
z celów umowy podpisanej przez
Akademię Górniczo-Hutniczą im.
Stanisława Staszica w Krakowie oraz
firmę RAFAKO S.A. Porozumienie
zakłada
prowadzenie
wspólnych
przedsięwzięć badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.
Głównym beneficjentem porozumienia po stronie uczelni będzie Centrum
Energetyki AGH. "Umowa koncentruje się wokół szeroko pojętych obszarów związanych z materiałami dla
energetyki, m.in. pracami nad wdrożeniem stali austenitycznych i nadstopów niklu do zastosowań w kotłach
o parametrach nadkrytycznych w celu
zwiększenia ich sprawności cieplnej" informuje w przesłanym komunikacie
Akademia Górniczo-Hutnicza.
"Nasza współpraca z RAFAKO ma
długą historię, dlatego cieszymy się
z formalnego zacieśniania tych więzi.

AGH to czołowa
uczelnia w regionie
Europy Środkowej
zarówno w dziedzinie energetyki,
jak i inżynierii materiałowej. Prowadzenie wspólnych
badań i wdrażanie
ich wyników z taką
firmą jak RAFAKO może mieć realny wpływ na przykład na sprawność
urządzeń stosowanych w elektrowniach, dzięki czemu będą one mogły
produkować energię bardziej efektywnie. To też znakomita okazja dla
naszych naukowców i doktorantów,
którzy wyniki swoich eksperymentów będą mogli przetestować
w warunkach przemysłowych" –
ocenił prorektor ds. współpracy
AGH prof. Tomasz Szmuc.
Prezes zarządu i dyrektor generalna
RAFAKO S.A. Agnieszka Wasilew-

ska-Semail podkreśliła, że RAFAKO
z AGH wiąże wiele wspólnie zrealizowanych projektów.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/agh-rozszerzawspolprace-z-rafako-1696
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Parowanie do poprawki – a wraz z nim globalne ocieplenie
Proces parowania, jeden z najpowszechniejszych na naszej planecie, przebiega inaczej, niż się dotychczas wydawało – wykazały nowe symulacje komputerowe przeprowadzone w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (IChF PAN).
Odkrycie niesie ze sobą konsekwencje
m.in. dla obecnych modeli globalnego
klimatu, gdzie kluczową rolę odgrywa
parowanie oceanów - pokreślono
w informacji prasowej przesłanej PAP.
Parują morza i oceany, mikrokrople
paliwa w silniku i pot na skórze. Dla
każdego z nas parowanie ma ogromne
znaczenie: kształtuje klimat planety,
wpływa na koszty podróży samochodem, jest jednym z najważniejszych
czynników regulujących temperaturę
ciała człowieka. Tak powszechne parowanie wydawało się już zjawiskiem
odartym z tajemnic. W uznanym czasopiśmie naukowym "Soft Matter" fizycy
z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF
PAN) w Warszawie udowadniają jednak, że to przekonanie było błędne
i mechanizm parowania musi działać
inaczej, niż dotychczas zakładano.
"Nauka kiepsko sobie radzi z opisami
procesów zachodzących w przyrodzie.

Znakomicie opisujemy stany: to, co jest
na początku procesu, to, co jest na
końcu. Ale co się dzieje pomiędzy? Jak
naprawdę przebiega dany proces? Od
wielu lat zadajemy sobie to pytanie
w odniesieniu do zjawiska parowania –
i dochodzimy do coraz ciekawszych
wniosków" - zauważa prof. Robert
Hołyst z IChF PAN.
W rozważaniach naukowych i technicznych do opisu szybkości parowania
używa się wzoru Hertza-Knudsena,
zależności znanej od ponad stu lat.
Wynika z niej dość intuicyjne przewidywanie: w danej temperaturze szybkość parowania cieczy zależy od tego,
jak aktualne ciśnienie przy powierzchni
różni się od ciśnienia, które panowałoby, gdyby parująca ciecz znajdowała się
w równowadze termodynamicznej
z otoczeniem.
"Im układ bardziej odchylony od stanu
równowagi, tym dynamiczniej powinien do niej powracać. To przecież takie intuicyjne! Sprawdziliśmy więc
wzór Hertza-Knudsena – bo
lubimy sprawdzać. W tym
celu przygotowaliśmy wyjąt-

kowo dokładne symulacje komputerowe, które po raz pierwszy pozwoliły
bliżej przyjrzeć się przebiegowi parowania" - opowiada dr hab. Marek Litniewski (IChF PAN).
Zaawansowane symulacje komputerowe, przeprowadzone z użyciem dynamiki molekularnej - wykazały, że wartości niektórych parametrów opisujących
parowanie są nawet kilkukrotnie większe od przewidywanych przez wzór
Hertza-Knudsena. Zauważono jednak
efekt znacznie ciekawszy: strumień
gazu uwalniającego się z powierzchni
cieczy w trakcie parowania zmieniał się
w niewielkim stopniu mimo znacznych
fluktuacji ciśnienia.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/parowanie-do-poprawki-a-wraz-z
-nim-globalne-ocieplenie
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce

Cele zrównoważonego rozwoju a
rola naukowców
We wrześniu światowi przywódcy
spotkali się w Nowym Jorku, aby przyjąć cele zrównoważonego rozwoju –
CZR ukierunkowane na wyeliminowanie biedy, ochronę planety i zapewnienie wszystkim dobrobytu do roku
2030. Mimo iż poprzednicy CZR –
milenijne cele rozwoju (MCR) – pozwoliły poczynić znaczące postępy
w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami, nadal 836 milionów osób żyje
w skrajnym ubóstwie, a globalne emisje
dwutlenku węgla wzrosły od 1990 r.
o niemal 50%. Realizacja CZR będzie
stanowić ogromne wyzwanie, wymagające nieustannego i globalnego wysiłku
przez 15 lat.
Nie ma wątpliwości, że prócz ogromnych wysiłków podejmowanych przez
rządy, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie, kluczowe znaczenie
będzie mieć zasadnicze wsparcie ze
strony środowiska naukowego, jeżeli
mamy osiągnąć 17 ambitnych celów
i powiązanych z nimi 169 celów. Na
przykład cel „położenie kresu epidemii
AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanym
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c h orobom trop ika lny m
(NTD) oraz walka z zapaleniem wątroby, chorobami
przenoszonymi przez wodę i
innymi chorobami zakaźnymi” wymaga znaczących
n a kła d ów b ad a wc zy ch ,
zwłaszcza jeżeli chodzi o niektóre
NTD. Ponadto osiągnięcie celów energetycznych związanych ze „znacznym
zwiększeniem udziału energii odnawialnej w globalnym koszyku energetycznym” i „podwojeniem globalnego tempa podnoszenia efektywności energetycznej” wymagać będzie znacznych
wysiłków badawczych i innowacyjnych.
Jednak pojawiają się obawy, że cele są
zbyt liczne i ogólnikowe, aby jakakolwiek społeczność, naukowa czy inna,
mogła do nich dążyć. »Nature» nazywa CZR „oenzetowską ‘listą rzeczy do
zrobienia’ w zakresie eliminowania
ubóstwa bez niszczenia środowiska”
i cytuje Stevena Radeleta, dyrektora
Global Human Development Program na
Uniwersy tecie Georgetown, który

Autor: Brocken Inaglory
Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: CC BY-SA 3.0

zauważa: „Może okazać się tak, jak
w starym powiedzeniu, jeżeli wszystko
jest priorytetem, to ostatecznie nic
nim nie jest”.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/wyznaczanie-trendow-w-naucec ele-zrown owa zon ego-rozwoju -a rola-naukowcow-1769
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/
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Politechnika Białostocka wzbogaciła się o centrum INNO-EKOTECH
W innowacyjnym centrum dydaktyczno-badawczym
INNO-EKO-TECH,
którego budowę zakończyła Politechnika Białostocka, prowadzone będą badania m.in. nad tzw. zieloną energią.
Inwestycja kosztowała ok. 90 mln zł,
w większości były to pieniądze z UE.
Powstało 36 specjalistycznych, nowocześnie wyposażonych laboratoriów
naukowych, mieszczących około 700
stanowisk badawczych.
Rektor uczelni, prof. Lech Dzienis
podkreślił, że nowe centrum zajmować
się będzie zwłaszcza zagadnieniami
alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony
środowiska.
Odnawialne źródła energii to jedna
z priorytetowych dziedzin, na którą
stawia zarówno politechnika, jak i władze województwa. Zielona energia
zajmuje czołowe miejsce w strategii
rozwoju województwa podlaskiego na
najbliższe lata.
Politechnika będzie w nowym centrum
realizować też badania w ramach
współpracy z dużymi grupami badawczymi w Polsce, np. z Polskim Instytutem Autostrada utworzonym przez
AGH i Politechnikę Wrocławską.

"Teraz, w tym najbliższym budżecie
europejskim przyjdzie czas, żeby ten
obiekt (centrum INNO EKO TECH PAP) pokazał co potrafi (...) Będziemy
sprzedawać swoje umiejętności i myśl
techniczną" - mówił dziennikarzom
rektor Dzienis.
Zapowiedział, że aparatura, którą
obecnie ma Politechnika, będzie służyć
także do badań podejmowanych wspólnie z podmiotami zewnętrznymi, np.
firmami. Takie badania są już prowadzone, np. współpraca z jedną z podlaskich firm dotyczy nowych modeli elektrowni wiatrowych.
Badanie biomasy pod kątem jej wykorzystania do celów energetycznych
możliwe będzie w laboratorium produktów naturalnych. Dr Mariola Samsonowicz z Zakładu Chemii powiedziała, że można tu m.in. ocenić zawartość
wilgoci w biomasie. Część badań koncentruje się też np. na odpadach
z przemysłu spożywczego w regionie,
czy na badaniu biogazu powstającego
wskutek fermentacji. Ważnym elementem badań będą właśnie biopaliwa.
Naukowcy uczelni analizują też substancje pochodzenia roślinnego, szukając np. nowych konserwantów.

W laboratoriach znajdują się m.in. urządzenia, dzięki którym można uzyskiwać
różne ekstrakty z roślin. Będzie można
badać ich właściwości, np. antyrakowe,
antybakteryjne czy antyoksydacyjne.
Badane są m.in. substancje fenolowe
w kawie - mówił dr Grzegorz Świderski
z Zakładu Chemii. Badania dotyczą też
wybranych leków i naturalnych związków mających właściwości antyrakowe.
W nowych laboratoriach można też np.
symulować wszystkie procesy technologiczne, jakie zachodzą w stacji uzdatniania wody. Studenci będą poznawać
najnowocześniejsze technologie w tym
zakresie. "Będziemy się starali o projekty związane z przemysłem" - podkreślał
dr inż. Dariusz Boruszko z Katedry
Technologii w Inżynierii i Ochronie
Środowiska.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/politechnika-bialostocka-wzbogacilasie-o-centrum-inno-eko-tech
Źródło: PAP– Nauka w Polsce

Komisja ds. etyki w nauce PAN o plagiatach i "spółdzielniach"
Plagiaty, "przyjacielskie i negatywne"
recenzje, czy "spółdzielnie", które
cytują się wzajemnie, aby wzbogacić
wyniki - to niektóre z problemów
środowiska naukowego, o których
mówił przewodniczący komisji ds.
etyki w nauce PAN prof. Andrzej
Zoll.
W środowisku naukowym ze zjawiskiem plagiatu, czyli przypisywaniem
sobie cudzych osiągnięć, spotykać się
można bardzo często - powiedział
w Szczecinie Zoll po wyjazdowym
posiedzeniu komisji ds. etyki w nauce,
w którym uczestniczyli rektorzy
szczecińskich i koszalińskich uczelni
publicznych.
"Wszystkie sposoby przypisywania
sobie cudzych osiągnięć muszą być
potępione, dyskwalifikować muszą
takiego pracownika naukowego, ale
żeby do tego doszło musi być atmosfera potępienia tego typu zachowań" podkreślił Zoll. "Niestety, spotykamy
się - i widzimy to w pracach naszej
komisji - często z tolerowaniem tego
typu zachowań również przez ciała

kolegialne, decyzyjne uczelni" - powiedział. "Jeżeli tego nie przezwyciężymy,
to zjawiska plagiatu nie zlikwidujemy,
a nawet nie ograniczymy" - dodał.
Zdaniem Zolla nieprawidłowości występują także w sposobie recenzowania
prac. „Jednym z dwóch, starszym i
bardziej "rozplenionym", jest pisanie
recenzji przyjacielskich. Recenzje te nie
starają się uczciwie ocenić pracy, tylko
bardziej patrzy się w nich na to, kim
jest promotor tej pracy, że to jest kolega, że on będzie recenzował pracę
mojego ucznia" - dodał.
Drugi sposób określonego recenzowania prac jest znacznie nowszy, ale w ocenie Zolla - to także bardzo niebezpieczne zjawisko. "To pewna zmowa w sporządzaniu recenzji negatywnych; chodzi o wycięcie pewnych osób.
Są prowadzone postępowania, które
udaje się udowodnić" - powiedział.
Według profesora w środowisku naukowym powstały "spółdzielnie", gdzie
osoby wzajemnie cytują się po to, żeby
wzbogacić swoje wskaźniki prowadzące
do pozytywnej oceny. "Mamy ostatnio

sprawę profesora, który posunął się do
tego, że nie dość, że był członkiem
i założycielem takiej spółdzielni wzajemnych cytowań, to do tego w swojej
pracy cytuje siebie powołując się na
artykuły, których nigdy nie było" - powiedział.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/komisja-ds-etyki-w-nauce-pan-oplagiatach-i-spoldzielniach
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Bernacki zapowiada zmiany w systemie szkolnictwa:
przywrócimy rangę tytułom naukowym
Zmiany w systemie finansowania i organizacji studiów, odejście od części
systemu bolońskiego i modyfikację
systemu grantowego - proponuje Prawo i Sprawidliwość. "Chcemy przywrócić rangę tytułom naukowym i rangę
studiowaniu"- mówi PAP poseł tej partii prof. Włodzimierz Bernacki, który
koordynuje realizację programu w
obszarze szkolnictwa wyższego.
"Jako środowisko polityczne planujemy
cały pakiet poprawek do ustaw, m.in.
o szkolnictwie wyższym, finansowaniu
nauki. To byłby nasz pierwszy krok" mówi Bernacki.
Jedną z najważniejszych i pierwszych
poprawek byłoby umożliwienie pracownikom nauki zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych. Bo jak wskazuje Bernacki - w tej chwili
naukowcy są tą grupą zawodową, która
zbiorowych umów zawierać nie może.
"Chcemy zmienić też przepisy dotyczące tytułu i stopnia naukowego oraz
Centralnej Komisji Stopni i Tytułów.
Postulujemy, aby urealnić terminy dla
poszczególnych procedur awansowych,
a także chcemy aby ten, kto aplikuje
o stopień doktora lub profesora, miał

odpowiednio tytuł magistra stopień
doktora habilitowanego. Uważamy za
konieczne przywrócenie wykładu habilitacyjnego. Chcemy zmienić też zapis
mówiący o tym, że na uczelni do minimum kadrowego zamiast jednego doktora, można wliczyć dwóch magistrów,
a zamiast jednego profesora dwóch
doktorów" - wyliczał poseł PiS. "To
chcielibyśmy zrobić od razu. Te poprawki mamy już zebrane i przygotowane. Były dyskutowane ze środowiskami związków zawodowych, Polskiej
Akademii Nauk. Później sukcesywnie
chcielibyśmy realizować kolejne punkty" - wyjaśnił.
Jednym z nich byłoby odejście od części
systemu bolońskiego, a konkretnie od
kształcenia w systemie 3+2, czyli trzyletnich studiów pierwszego stopnia
i dwuletnich studiów drugiego stopnia,
które kończą się tytułem magistra.
"Dyrektywa unijna powoduje, że nie
możemy całkowicie zerwać z systemem bolońskim. Natomiast nasza propozycja to 5-2. Nabór w szkołach wyższych dokonywany byłby na pięć lat
studiów. Osoby, które nie będą
w stanie podołać drodze uniwersytec-

kiej, w odpowiednim momencie mogłyby zdecydować, czy będą kontynuowały studia na poziomie uniwersyteckim, czy zakończą je na poziomie licencjackim lub inżynierskim" - wyjaśnił
PAP Bernacki.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/bernacki-zapowiada-zmiany-wsystemie-szkolnictwa-przywrocimyrange-tytulom-naukowym
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce

Polska spada w światowym rankingu
innowacyjności 2015; przed nami 26
państw UE
W najnowszym rankingu Global Innovation Index 2015 określającym poziom
innowacyjności poszczególnych państw
Polska zajęła 46. miejsce na świecie (na
141 sklasyfikowanych krajów). Ranking
otwierają Szwajcaria i Wielka Brytania.
W porównaniu z 2014 rokiem Polska
w ogólnym zestawieniu spadła o jedno
miejsce; wyprzeda ją 26 państw Unii
Europejskiej. Słabiej wypadła tylko Rumunia.
Ranking otwierają kraje Europejskie:
Szwajcaria (1), Wielka Brytania (2),
Szwecja (3) i Holandia (4). Pierwszym
nieeuropejskim krajem są Stany Zjednoczone, które w tym roku uplasowały
się na piątym miejscu.
W rankingu zestawiono także kraje
pod względem efektywności innowacji
(Efficiency Ratio). Wskaźnik ten pokazuje sensowność nakładów na innowacje
w stosunku do ich efektów. Pod tym
względem Polska uplasowała się dopiero na 93. pozycji.
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Krzysztof Szubert z BCC przypomina,
że nakłady na polską innowacyjność
(w tym B+R) to zaledwie 1 proc. PKB,
czyli poziom 17-18 mld zł. Ekspert
zwraca uwagę, że tematy innowacyjności, innowacyjności gospodarki i nowoczesnych technologii - są praktycznie pomijane przez partie polityczne
w toku kampanii parlamentarnej. "To
dziwi, bo jest to segment gospodarki
zdecydowanie przyszłościowy, szczególnie w kontekście młodych ludzi, do
których partie polityczne chcą adresować swój przekaz" - zaznacza Szubert.
Raport „The Global Innovation Index
2015 - Effective Innovation Policies for
Development” jest opracowywany
cyklicznie m.in. przez Uniwersytet
Cornella. Tegoroczna edycja jest już
ósmą z rzędu i obejmuje 141 gospodarek, co stanowi 95,1 proc. ludności
na świecie i 98,6 proc. światowego
produktu krajowego brutto.

Autor: Takeshi Kuboki
Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: CC BY 2.0

Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/polska-spada-w-swiatowymrankingu-innowacyjnosci-2015-przednami-26-panstw-ue
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce
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Resort nauki zabiega o zmiany w systemie wynagrodzeń
w Horyzoncie 2020
System wynagradzania w unijnym
programie Horyzont 2020 może
zwiększać dystans między tzw. nowymi a starymi krajami UE - uważa minister nauki Lena Kolarska-Bobińska.
O zmianach w systemie mają rozmawiać z Komisją Europejską przedstawiciele państw UE.
Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych. Jego budżet
w latach 2014-2020 wynosi prawie 80
mld euro.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (MNiSW) podsumowało
dotychczasowy udział naszego kraju
w unijnym programie ramowym Horyzon t 2020 p odczas kon ferencji
"Otwieramy polską naukę", która
odbyła się w Warszawie.
"Uczestnictwo Polski w Horyzoncie
2020 nie jest takie, jak byśmy chcieli
(...), potrzeba masowej mobilizacji
środowiska. Prawda jest taka, że polskie środowisko naukowe tylko
w niewielkiej części uczestniczy

w tzw. kulturze grantowej” – powiedziała minister nauki i szkolnictwa
wyższego prof. Lena KolarskaBobińska. Zaznaczyła, że nie chodzi
tylko o starania o zdobycie środków
w konkursach europejskich, ale nawet w konkurach organizowanych w
Polsce.
Z danych ogłoszonych przez MNiSW
wynika, że procent środków, które
polskie zespoły wywalczyły w ramach
konkursów w Programach Ramowych UE spadł. W 7. Programie Ramowym (2007-2013) Polska wywalczyła 1,2 proc. wszystkich konkursowych środków, a w dotychczasowych konkursach Horyzontu 2020 tylko 0,95 proc. Z wyliczeń resortu
nauki wynika, że problem z walką o
środki dotyczy nie tylko Polski.
Kolarska-Bobińska przypomniała, że
unijny program ramowy Horyzont
2020 (na lata 2014-2020) to największe w historii pieniądze na badania
naukowe. Minister dodała, że w 2017
r. opracowana będzie śródokresowa

ocena Horyzontu 2020. Wyjaśniła, że
wtedy Komisja Europejska będzie
musiała m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy system wydawania pieniędzy
jest dobrze skonstruowany i czy
wszystkie kraje UE wygrywają granty,
czy tylko niektóre. Jednak zdaniem
minister warto już wcześniej rozważyć wprowadzenie do programu
pewnych korekt.
"Uznaliśmy, że system wynagradzania
w Horyzoncie 2020 nie premiuje
polskich naukowców - nie zachęca
ich (do udziału w konkursach - PAP),
a przyczynia się do budowy dystansu
między tzw. nowymi krajami Unii
Europejskiej i starymi" - powiedziała
Kolarska-Bobińska.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/resort-nauki-zabiega-o-zmianyw - s y s t e mi e - w yn a g r o d z en - w horyzoncie-2020
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Polska z siedmioma państwami UE apeluje o zwiększenie roli
badań w unijnej polityce
Ministrowie ośmiu państw Unii Europejskiej - w tym z Polski - zaapelowali
o zwiększenie roli badań w planach
pracy Komisji Europejskiej w 2016 r.
W liście skierowanym do unijnego
komisarza podkreślają, że Europa
powinna zwiększyć swoje wydatki na
ten sektor do 3 proc., inaczej osłabi
swoją pozycję w stosunku do światowych liderów gospodarczych.
"Z ministrami nauki z ośmiu państw
UE domagamy się zwiększenia roli
badań i innowacyjności w planach
pracy Komisji Europejskiej w 2016 r."
- napisała na Twitterze minister nauki
i szkolnictwa wyższego Lena KolarskaBobińska.
O zwrócenie uwagi na sektor badań
i rozwoju w polityce Unii Europejskiej,
zaapelowała ona w liście skierowanym
do komisarza ds. badań, nauki i innowacji Carlosa Moedasa, wspólnie
z ministrami siedmiu innych europejskich krajów. Oprócz KolarskiejBobińskiej list podpisali również ministrowie z Hiszpanii, Bułgarii, Portugalii,
Grecji, Francji, Włoch oraz Słowenii.
Jak czytamy w liście ministrów, priorytetem w polityce Komisji Europejskiej
jest zwiększanie liczby miejsc pracy,
osiągnięcie wzrostu gospodarczego

i nowych inwestycji. "Jednak, aby
osiągnąć ten cel Europa musi bez
wątpienia zwiększyć swoje nakłady na
sektor badań i rozwoju" - piszą europejscy ministrowie.
Z szacunków Komisji Europejskiej
wynika, że zwiększenie wydatków
w tym sektorze do 3 proc. unijnego
PKB doprowadzi do stworzenia 3,7
mln miejsc pracy i zwiększenia rocznego dochodu o 800 mld euro. Tymczasem od piętnastu lat europejskie
wydatki na rozwój badań i innowacyjności nie poprawiły się. Zdaniem
sygnatariuszy listu, bez uwzględnienia
tych działań w swoich planach, Unia
Europejska może narazić się na osłabienie swojej pozycji w stosunku do
światowych liderów gospodarczych
skupiających się na innowacjach.
Dobrym przykładem mogą być Chiny,
które regularnie przez piętnaście lat
wspierały sektor badań i rozwoju,
dzięki czemu ich nakłady na ten sektor sięgnęły 2,09 proc. PKB. Z roku
na rok rośnie też liczba pochodzących z Chin publikacji naukowych,
kończących studia naukowców i inżynierów, uzyskanych patentów.
Apel państw unijnych to reakcja na
list przewodniczącego Komisji Euro-

pejskiej, Jeana-Claude’a Junckera,
w którym znalazły się m.in. plany
inwestycji na rok 2016. Wśród opisywanych działań niewiele dotyczyło
badań naukowych, rozwoju technologicznego oraz innowacji.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/polska-z-siedmioma-panstwami
-ue-apeluje-o-zwiekszenie-roli-badan
-w-unijnej-polityce
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Ruszyła strona internetowa PLUS IP
Polscy badacze mogą już korzystać
ze strony in ternetowej PolskoAmerykańskiego Programu Innowacji. To wspólna inicjatywa Departamentu Stanu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Platforma umożliwia
współpracę i kontakt polskiej nauki
z amerykańskimi inwestorami.
PLUS IP (Poland – U.S. Innovation Program) to program wsparcia dla uczelni
i jednostek badawczych oraz firm innowacyjnych działających w Polsce. Jego
głównym celem jest umożliwienie komercjalizacji wyników badań oraz promocja polskich dokonań na arenie międzynarodowej.
Strona internetowa będzie pełniła funkcję platformy, która umożliwi kontakt
między obydwiema stronami. Naukowcy mogą zamieszczać na niej opisy swoich innowacji i projektów i zachęcać
amerykańskie firmy do zainteresowania
się ich badaniami. Możliwy jest również
bezpośredni kontakt z zarejestrowanymi na stronie firmami.
Organem zarządzającym PLUS IP będzie Polsko-Amerykańska Rada Innowacji, złożona z przedstawicieli m.in.

organizacji rządowych i najważniejszych
instytucji naukowych z obydwu państw,
m.in.: Stowarzyszenie TOP 500, NCBR,
PAN, PARP oraz Komitet Polityki Naukowej. W ramach PLUS IP utworzony
zostanie również fundusz kapitałowy
złożony ze środków unijnych oraz

funduszy prywatnych. Pieniądze będą
przeznaczane przede wszystkim na
rozwój wspólnych innowacji.
Strona dostępna jest pod adresem: www.plusip.nauka.gov.pl.
Źródło: NCBR

Autor: Rangbaz
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0

Szerszy dostęp do prac naukowych i wyników badań - nowy
program MNiSW
Polscy studenci i badacze będą mogli
swob odnie i szeroko korzysta ć
z otwartych repozytoriów, cyfrowych
bibliotek, bezpłatnych czasopism i publikacji naukowych. Ministerstwo Nauki
przyjęło strategię otwartego dostępu
(OD) do treści naukowych.
– Otwarta Nauka oznacza otwarcie
dostępu do rezultatów badań naukowych, które dotychczas były dostępne
tylko w drogich czasopismach specjalistycznych – mówi prof. Włodzisław
Duch, podsekretarz stanu w MNiSW –
Nauka możliwa jest dzięki środkom
z publicznym, a więc jej rezultaty powinny być dla wszystkich dostępne.
W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki
mamy już w Polsce dostęp do większości czasopism specjalistycznych, gwarantujemy, dzięki finansowaniu licencji
przez MNiSW, powszechny bezpłatny
dostęp do najważniejszych publikacji
naukowych i wielu książek takich wydawnictw jak Springer, Elsevier, Wiley,
Nature Publishing i innych.
Projekt dokumentu o otwartym dostępie ministerstwo przyjęło we wrześniu.
Powstał on przy wsparciu Zespołu
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doradczego ds. otwartego dostępu do
treści naukowych. W jego skład weszli
eksperci z instytucji zainteresowanych
tym zagadnieniem: bibliotek, uczelni,
jednostek naukowych, redakcji czasopism naukowych i wydawnictw naukowych.
Po konsultacjach społecznych i uwagach środowiska naukowego, ministerstwo p rzy g otowa ło d okumen t
„Kierunki rozwoju otwartego dostępu
do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Program niesie zalecenia dla jednostek badawczych i agencji finansujących badania, a także dla
MNiSW.
Rekomendowane jest m.in. zamieszczanie w otwartym dostępie publikacji
powstałych w wyniku finansowania ze
środków publicznych w otwartych
repozytoriach, udostępnianie danych
badawczych w ramach OD, tworzenie
repozytoriów takich danych oraz upowszechnianie informacji i szkolenia na
temat OD przez NCN, NCBR i inne
podmioty. Zgodnie z zaleceniami, instytucje finansujące badania oraz uczelnie i jednostki naukowe powinny

określić własne polityki OD, które
będą zobowiązywać naukowców do
publikowania w OD.
MNiSW ma koordynować współpracę
NCN, NCBR, PAN, KRASP i RGIB
w zakresie otwartego dostępu oraz
przechodzenie polskich czasopism
naukowych na OD.
Zgodnie z planem ministerstwa, polityka otwartego dostępu będzie wprowadzana stopniowo – początkowo zobowiązania w zakresie OD będą zaleceniami, później stosowanie OD powinno stać się obowiązkowe.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i t ems/ sz er s zy-d os tep -d o -p ra c naukowych-i-wynikow-badan-nowyprogram-mnisw-1757
Źródło: MNiSW
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Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników
badań naukowych w Polsce
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przyjął „Kierunki rozwoju otwartego
dostępu do publikacji i wyników badań
naukowych w Polsce”.
Dokument prezentuje założenia polityki
otwartego dostępu oraz zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych przez podmioty finansujące
badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie i wydawców.
Zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie
dostępu do informacji naukowej i jej
ochrony należy dążyć do upowszechniania publikacji i treści naukowych powstałych w wyniku badań finansowanych ze środków publicznych.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/kierunki-rozwoju-otwartegodostepu-do-publikacji-i-wynikow-badannaukowych-w-polsce
Źródło: MNiSW

Autor: Randi Hausken
Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: CC BY-SA 2.0

GUS: w 2014 r. wzrosły nakłady na badania i rozwój
Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w Polsce w 2014 r. wyniosły
ponad 16 mld zł. To wzrost o 12,1
proc. w porównaniu z 2013 r. – wynika
z opublikowanych w czwartek danych
Głównego Urzędu Statystycznego.
Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2014 r. ukształtowała się
na poziomie 16,168 mld zł, tj. o 12,1
proc. wyższym niż w roku poprzednim
- poinformowano w komunikacie GUS.
PKB w 2014 r. wyniósł prawie 1 729
mld zł.
Z danych GUS wynika, że udział nakładów wewnętrznych na badania i prace
rozwojowe (B+R) w PKB wyniósł 0,94
proc. W 2010 roku udział ten wynosił
jeszcze 0,72 proc. i do 2012 r. stopniowo wzrósł do 0,89 proc. W 2013 r.
nakłady spadły do 0,87, ale w 2014 r.
wyniosły już do 0,94 proc. PKB.
Premier Ewa Kopacz w swoim expose
w październiku 2014 r. zapowiedziała,
że nakłady na B+R do 2020 r. osiągną 2
proc. PKB. Zakłada się przy tym, że
połowa środków na badania i rozwój
miałaby pochodzić z sektora prywatnego.
" Zaanga żowa nie p rzed sięb iorców
w działalność badawczo – rozwojową
stanowi klucz do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki - skomentował

dyrektor Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. - Wzrost tego zaangażowania to
efekt wprowadzenia przez NCBR instrumentów wsparcia motywujących do
zwiększania nakładów sektora prywatnego na B+R i zintensyfikowania współpracy z jednostkami naukowymi. Wykazywane przez przedsiębiorców wydatki są
już porównywalne z wydatkami rządowymi, jednak to dopiero zwiastun nadchodzących zmian. Jestem przekonany,
że w ciągu trwającej perspektywy finansowej UE polska gospodarka wykładniczo zwiększy nakłady na innowacyjność"
Z danych GUS wynika, że podmioty
z sektora przedsiębiorstw na działalność
B+R przeznaczyły 7,5 mld zł. Sektor
szkolnictwa wyższego wydał na badania
i rozwój 4,7 mld zł, a sektor rządowy –
3,9 mld zł. 48,6 mln zł wydały ponadto
na B+R prywatne instytucje niekomercyjne.
W działalności badawczej i rozwojowej
w 2014 r. zatrudnionych było 153,5 tys.
osób, tj. o 5,4 proc. więcej niż przed
rokiem. Równolegle wzrosły wskaźniki
personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową oraz pracowników naukowo-badawczych na
1000 pracujących.
Uwzględniając poziom wykształcenia,
w 2014 r. największy wzrost w skali

roku liczby personelu w działalności
badawczej i rozwojowej odnotowano
w przypadku osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego (o 13,3
proc.). Zwiększyła się także liczba osób
z pozostałym wykształceniem wyższym
(o 7,9 proc.) oraz z tytułem profesora
(o 5,8 proc.). Nieznacznie zmniejszyła
się natomiast (o 0,8 proc.) liczba osób
ze stopniem naukowym doktora.
W statystykach międzynarodowych za
istotną przyjmuje się liczbę personelu
B+R posiadającego co najmniej stopień
naukowy doktora; w Polsce w 2014 r.
wyniosła ona 74,2 tys. osób (wobec
71,9 tys. przed rokiem).
GUS opublikował na razie opracowanie
sygnalne. Informację przygotowano na
podstawie wyników badań "Działalność
badawcza i rozwojowa (B+R)". Badaniem objęto podmioty prowadzące
działalność badawczą i rozwojową
w sposób ciągły lub doraźny, zlecające
wykonanie prac badawczych i rozwojowych oraz przeznaczające środki na
badania naukowe i prace rozwojowe.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/gus-w-2014-r-wzrosly-naklady-nabadania-i-rozwoj-1759
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Ustawa o innowacyjności przyjęta przez Sejm
Sejm przyjął ustawę o wspieraniu innowacyjności. Projekt przedstawił pod
koniec swojej kadencji prezydent Bronisław Komorowski. Nowe prawo
znosi liczne bariery w sektorze nauki
i w sektorze przedsiębiorstw.
– Bardzo się cieszę, że udało się przyjąć tę ważną dla nauki i biznesu ustawę
– mówi minister nauki i szkolnictwa
wyższego, prof. Lena KolarskaBobińska – Innowacyjność polskich
przedsiębiorstw jest nadal mniejsza niż
w krajach zachodnich. Jeśli myślimy o
nowoczesnej gospodarce, musimy
postawić na nowatorską naukę i badania. Przed nami długa droga, ale nowe
przepisy pozwolą na dogonienie europejskiej elity. Ustawa wprowadza
możliwość zaliczania kosztów działalności B+R do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych.
Dotyczy to zarówno prowadzenia
badań naukowych, jak i prac rozwojowych, niezależnie od ich wyniku.
W dodatku, przedsiębiorcy mogliby

jako koszt zaliczyć od 120 do 150 proc.
faktycznie poniesionych kosztów.
Zgodnie z nową ustawą zniesione będzie opodatkowanie aportu własności
intelektualnej i przemysłowej. Wartość
udziałów w spółce kapitałowej, otrzymanych w zamian za własność intelektualną, nie będzie wliczać się do przychodu podmiotu komercjalizującego
wyniki badań. Ustawa umożliwia rozwój rynku venture capital poprzez premiowanie funduszy
inwestujących
w przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością B+R i charakteryzujących się
dużą innowacyjnością. Wprowadzone
przepisy uproszczą zasady rozporządzania majątkiem przez uczelnie, instytuty
badawcze i instytuty Polskiej Akademii
Nauk. Jednostki nie będą musiały każdorazowo uzyskiwać zgody Ministra
Skarbu Państwa na zakup, sprzedaż lub
licencjonowanie elementów majątku.
Dodatkowo próg reglamentujący dysponowanie mieniem zostanie podnie-

siony z 50 do 250 tys. euro. Część
nowych przepisów idzie w parze
z ministerialnym planem umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Zwolnienie kształcących się cudzoziemców
z obowiązku posiadania zezwolenia na
pracę ułatwi im decyzję o podjęciu
studiów w Polsce. Umożliwienie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego i profesora wizytującego osób ze stopniem doktora i dwuletnim stażu naukowym lub znacznymi
osiągnięciami w pracy naukowej ułatwi
uczelniom i instytutom zatrudnianie
młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ustawa-o-innowacyjnosci-przyjeta
-przez-sejm
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

W Sejmie konferencja "Od pomysłu do komercjalizacji badań
naukowych"
Innowacyjność dopiero wtedy ma jakiekolwiek znaczenie, jeśli jest częścią
gospodarki, jeśli wchodzi w nasze codzienne życie gospodarcze - przekonywał europoseł Jerzy Buzek w trakcie
konferencji "Innowacyjność - od pomysłu do komercjalizacji badań naukowych. Teoria i praktyka".
Międzynarodowe spotkanie pod patronatem b. premiera i b. szefa Parlamentu
Europejskiego odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu.
W ocenie Buzka mimo pozytywnych
zmian nadal nie jest wystarczająco silne
połączenie miedzy gospodarką, przemysłem, małym i średnimi przedsiębiorstwami, a nauką. "Parki technologiczno-naukowe, które są u nas zazwyczaj małe, nie służą takiej prawdziwej
komercjalizacji badań naukowyc h
i przybliżeniu nauki i przemysłu" - mówił. W jego ocenie potrzebne są większe centra. "W małych ośrodkach,
w małych grupach ludzi te pomysły nie
rodzą się i nie jest tak łatwo je wdrożyć w życie" - tłumaczył b. premier.
Ocenił, że konferencja, w której
uczestniczą naukowcy i praktycy takiej
współpracy z Kanady i Stanów Zjednoczonych pozwoli przenieść tamte doświadczenia do Polski. "Europa jest
daleko, daleko w tyle, nie mamy tej
umiejętności szkolenia młodzieży

w taki sposób, żeby myślała innowacyjnie" - mówił Buzek.
Jak zaznaczył, Polacy powinni zrozumieć, że od tego zależy nasza przyszłość. "To nie jest tak, że my na samej
przedsiębiorczości możemy wygrać
w przyszłości. Mu nie chcemy wygrywać niskimi płacami, ten okres się
kończy. My chcemy wygrywać nowymi
pomysłami" - przekonywał europoseł.
Przypomniał, że UE będzie finansowała
tylko te przedsięwzięcia, które z umysłów Europejczyków da się przełożyć
na rozwiązania w gospodarce. "To
dzisiaj Europa promuje, promujmy
i my" - dodał Buzek.
Joanna Fabisiak (PO), która zorganizowała konferencję oceniła, że największa szansa na dobre rozwiązania daje
współpraca "Współpraca ludzi otwartych, którzy nie będą się bali mówić
o swoich wynalazkach, którzy będą
mieli zaufanie do innych" - podkreśliła
na konferencji prasowej w Sejmie.
"Tylko wtedy będzie postęp i będziemy się posuwali w siedmiomilowych
butach" - dodała.
Fabisiak liczy, że to pierwsza z wielu
tego typu konferencji.
Ambasador Polski w Kanadzie Marcin
Bosacki wyjaśnił, że w konferencji
uczestniczą naukowcy z Polski - rekto-

rzy, naukowcy, doktoranci, studenci,
oraz specjaliści z USA i Kanady - badacze i specjaliści od wprowadzania innowacji na rynek. Jest też biznes.
Bosacki wyjaśnił, że w ostatnich miesiącach przyspieszyły rozmowy polskokanadyjskie na temat innowacyjności.
Pierwszym efektem jest porozumienie
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Uniwersytetem z Toronto, który
ma imponujące centrum innowacyjności, w którym pracownicy nauki współpracują z biznesem. "Tego typu rozwiązanie będziemy chcieli wprowadzać
także w Polsce także dzięki NCBR" zaznaczył ambasador.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/w-sejmie-konferencja-od-pomyslu
-do-komercjalizacji-badan-naukowych1762
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce
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Rozwój innowacji w Polsce zależy od systemowych
rozwiązań. Podsumowanie konferencji Innowacyjna Europa
W dniach 27‐28 października 2015
w Gdańsku odbyła się konferencja
Innowacyjna Europa, zorganizowana
przez założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI). Goście wydarzenia mówili najczęściej o potrzebie
wprowadzenia rozwiązań systemowych, takich jak edukacja, uregulowania prawne czy bardziej efektywne ulgi
poda tkowe na p race badawczo rozwojowe, które mogłyby pozytywnie stymulować rozwój innowacyjności
w polskich przedsiębiorstwach.
W trakcie dwóch dni konferencji zagraniczni i polscy prelegenci dyskutowali o czynnikach, które mogą pobudzić rozwój innowacji w Polsce.
Oprócz doraźnych, pojedynczych działań mających wpływ na rozwój prac
badawczo-rozwojowych i innowacji,
wskazywano przede wszystkim na
potrzebę stworzenia i wdrożenia
w życie kompleksowej strategii innowacyjności, której częścią powinny być
rozwiązania systemowe.
Wielokrotnie powracającym tematem
była edukacja, zarówno ta wczesnoszkolna, ucząca młodych ludzi przedsiębiorczości, jak też edukacja biznesowa
dla naukowców, pozwalająca im zrozumieć mechanizmy rządzące biznesem
w kontekście komercjalizacji wyników
badań.
Tematem jednego z pan eli by-

ły fundusze Venture Capital jako element
ekosystemu innowacji. Udział w nim
wzięli przedstawiciele organizacji takich
jak: SRI, Israel Advanced Technology
Industries, PwC, jak również Leszek
Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W dyskusji podkreślano rolę funduszy,
jako kluczowego elementu komercjalizacji wyników badań naukowych. Wskazano potrzebę nakłonienia uczelni do
p oszu kiwania źród eł finansowania
wśród funduszy VC, aby w ten sposób
ułatwić przejście od wynalazku do biznesu.
– Obecna perspektywa finansowa UE
jest dla rozwoju polskich innowacji tym,
czym był plan Marshalla dla Europy Zachodniej. Dlatego właśnie oczekiwania
postawione na konferencji Innowacyjna
Europa mają realną szansę realizacji.
Cieszy nas fakt, że biznes i nauka widzą
wspólne cele w obopólnym rozwoju.
NCBR będzie im w tym z pewnością
pomagał, stawiając na jakość w ocenianiu projektów, a nie tylko ich formalny
wymiar. Dla naszych partnerów i dla nas
ważna jest skuteczność w implementacji
badań naukowych do życia codziennego
i wspólne tworzenie lepszego jutra dzięki innowacyjnym technologiom – podsumowuje Leszek Grabarczyk, zastępca
dyrektora Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.

Według badania, przeprowadzonego
przez PwC i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 21,2% przedsiębiorców
jako czynnik motywujący do działalności badawczo-rozwojowej wskazało ulgi
podatkowe. W związku z tymi danymi
na konferencji zaprezentowano także
working paper „Rozwiązania podatkowe
na rzecz badań i rozwoju”, analizujący
obecną sytuację ulg podatkowych na
badania i rozwój w Polsce, w kontekście nowej ustawy, która wejdzie
w życie 1 stycznia 2016 r. Autorzy
materiału zwracają uwagę, że wprowadzenie ulg na B+R to krok w dobrą
stronę, potrzebne są jednak dalsze,
bardziej kompleksowe działania. Jednym z pomysłów przedstawionych
w raporcie jest patent box, funkcjonujący z powodzeniem w innych krajach.
Konstrukcja ulgi podatkowej w postaci
patent box polega na preferencyjnym
traktowaniu przychodów uzyskanych
z tytułu wykorzystywania praw własności intelektualnej.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/rozwoj-innowacji-w-polsce-zalezyod-systemowych-rozwiazanpodsumowanie-konferencjiinnowacyjna-europa
Źródło: NCBR

Resort nauki podsumowuje 8 lat: rozwój autonomii uczelni
i systemu grantowego
Uczelnie zyskały większą autonomię,
a - m.in. dzięki powołaniu NCN
i NCBR - rozwinął się system grantowy
- to niektóre z ważnych zmian, które
wymienia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podsumowując działania w latach 2007-2015.
Na swoich stronach resort nauki podsumował najważniejsze działania i procesy, które zaszły w polskim sektorze
nauki i szkolnictwa wyższego od roku
2007, kiedy władzę w resorcie nauki
przejęli przedstawiciele rządu tworzonego przez PO i PSL. Od grudnia 2013
r. resortem kieruje prof. Lena Kolarska-Bobińska, a wcześniej - w latach
2007-2013 ministrem nauki była prof.
Barbara Kudrycka.
(…) Jeżeli chodzi o zmiany dla sektora
nauki, to za jeden z sukcesów MNiSW
uważa wzrost podmiotowości środowiska naukowego. Wprowad zon o
decentralizację najważniejszych decyzji
dotyczących oceny i finansowania badań naukowych. Przed reformą z 2010

r. w zasadzie całość pieniędzy na naukę
dzieliło MNiSW, które finansowało
działalność statutową i projekty badawcze. Obecnie środki na projekty badawcze są przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki (badania podstawowe) i Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (m.in. na badania stosowane).
Inną dużą zmianą dla środowiska naukowców jest to, że w ostatnich latach
w Polsce rozwinął się system grantowy.
Badacze, aby zyskać środki na swoje
badania, muszą więc coraz częściej brać
udział w konkursach. "System daje
szanse na realizację projektów naukowych osobom rozpoczynającym karierę
naukową oraz naukowcom z mniejszych ośrodków" - poinformowano
w komunikacie MNiSW.
Poza tym finansowanie jednostek naukowych zostało sprzężone z systemem
ocen jednostek naukowych.
Wśród innych zmian, które wymienia
MNiSW, jest m.in. stworzenie syste-

mowego wsparcia dla młodych naukowców, wprowadzenie mechanizmów
wzmacniających uczestnictwo polskich
naukowców w międzynarodowych
konkursach grantowych, otwarcie Wirtualnej Biblioteki Nauki czy opracowanie programu dotyczącego otwartego
dostępu w nauce.
W komunikacie wspomniano też
o nakładach ze środków budżetowych
na naukę. Zgodnie z danymi MNiSW,
w 2008 r. nakłady wyniosły 3,9 mld zł,
a w 2015 już ponad 7,4 mld zł. Zwiększyć się miały także wydatki publiczne
na szkolnictwo wyższe – z poziomu
ponad 8,9 mld zł w 2008 r. do 13,1 mld
zł w 2015 r. Przeznaczono też dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń
dla pracowników uczelni publicznych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/resort-nauki-pod sumowuje-8 -latrozwoj-au tonomii-uczelni-i-systemugrantowego-1780
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
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HORYZONT 2020
Horyzont 2020 - 8. Program Ramowy Unii Europejskiej - największym unijny program
w zakresie badań naukowych i innowacji, z budżetem na lata 2014-2020 wynoszącym
blisko 80 mld euro. Programu Horyzont 2020 został podzielony na trzy zasadnicze filary: Doskonała baza naukowa, Wiodąca
pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne, w ramach których wyszczególniono priorytety tematyczne. Ponadto w programie Horyzont 2020 wyodrębniono obszary: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa, Nauka
z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii.
Struktura programu H2020

Informacje o programie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://kpk.gov.pl/
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Programy pracy 2016-2017 dla wszystkich obszarów:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
W poniższym przeglądzie przedstawiono tylko wybrane obszary i topiki programu Horyzont 2020, uwzględniające szeroko
pojęte badania i analizy energetyczne.
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DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020 -wp16-erc_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: 16.02.2016, 26.05.2016, 4.10.2016.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1116 -erc-poc-2016.html
ERC Starting Grants –ERC-2016-StG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 2 -7 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek, natomiast projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z UE.
Termin składania wniosków: 17.11.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1135 -erc-2016-stg.html
ERC Consolidator Grants ERC-2016-CoG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 7 -12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek, natomiast projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem.
Termin składania wniosków: 2.02.2016.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1120 -erc-2016-cog.html
ERC Advanced Grants – ERC-2016-AdG
Konkurs skierowany do doświadczonych, wybitnych naukowców dowolnej narodowości, którzy zamierzają prowadzić działalność badawczą w dowolnym państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym. Doświadczenie należy wykazać poprzez
udokumentowanie swojego dorobku naukowego z ostatnich 10 lat, w tym przedstawić: 10 publikacji jako senior author w międzynarodowych czasopismach naukowych i/lub 3 monografie, z których przynajmniej jedna została przetłumaczona na inny
język. Tematyka wniosków jest dowolna.
Termin składania wniosków: 24.05.2016 – 1.09.2016.
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/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-fet_en.pdf
Działania Marii Skłodowskiej-Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych oraz umiejętności miękkich, w tym umiejętności najbardziej poszukiwanym na rynku pracy. Szkolenia mają tworzyć możliwości rozwoju kariery i wymiany wiedzy poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Ponadto mają przygotowywać naukowców do sprostania
obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-msca_en.pdf
Marie Skłodowska-Curie Action - Individual Fellowships (IF)
Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców z już dużym dorobkiem, 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: 14.09.2016, 14.09.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226 -msca-if-2016.html
Marie Skłodowska-Curie Action - Research and Innovation Staff Exchange
Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę
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pracowników pomiędzy przedstawicielami tych sektorów.
Termin składania wniosków: 26.04.2016, 5.04.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html
Marie Skłodowska-Curie Action - Innovative Training Networks
Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego służącego poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych w ramach istniejących, międzynarodowych,
doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu
technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Termin składania wniosków: 12.01.2016, 10.01.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2056-msca-itn-2016.html
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/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-infrastructures_en.pdf

WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych
Celem konkursów jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznych. Nacisk jest położony na interakcje
i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit_en.pdf
i. Technologie informacyjne i komunikacyjne
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf
ii. Kluczowe technologie prorozwojowe
Nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie oraz zaawansowane systemy produkcyjne i przetwórcze.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-nmp_en.pdf
Call - CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS
EEB-01-2016: Highly efficient insulation materials with improved properties, 21.01.2016
EEB-02-2016: Performance indicators and monitoring techniques for energy-efficiency and environmental quality at building and
district level, 21.01.2016
EEB-03-2016: Integration of advanced technologies for heating and cooling at building and district level, 21.01.2016
EEB-04-2016: New technologies and strategies for the development of pre-fabricated, elements through the reuse and recycling of
construction materials and structures, 21.01.2016
EEB-05-2017: Development of near zero energy building renovation, 19.01.2017
EEB-06-2017: Highly efficient hybrid storage solutions for power and heat in residential buildings and district areas, balancing the
supply and demand conditions, 19.01.2017
EEB-07-2017: Integration of energy harvesting at building and district level, 19.01.2017
EEB-08-2017: New business models for energy-efficient buildings through adaptable refurbishment solutions, 19.01.2017
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR HIGH ADDED VALUE PRODUCTS AND PROCESS INDUSTRIES
NMBP-02-2016: Advanced Materials for Power Electronics based on wide bandgap semiconductor devices technology, pierwszy
etap: 8.12.2015, drugi etap: 24.05.2016
NMBP-03-2016: Innovative and sustainable materials solutions for the substitution of critical raw materials in the electric power
system, pierwszy etap: 8.12.2015, drugi etap: 24.05.2016
NMBP-07-2017: Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation, pierwszy etap 27.10.2016,
drugi etap: 4.05.2017
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing
NMBP-08-2016: Affordable weight reduction of high-volume vehicles and components taking into account the entire life-cycle,
21.01.2016
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR ENERGY APPLICATIONS
NMBP-17-2016: Advanced materials solutions and architectures for high efficiency solar energy harvesting, pierwszy etap:
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8.12.2015, drugi
NMBP-18-2016:
8.12.2015, drugi
NMBP-19-2017:
NMBP-20-2017:
4.05.2017

etap: 24.05.2016
Advanced materials enabling the integration of storage technologies in the electricity grid, pierwszy etap:
etap: 24.05.2016
Cost-effective materials for “power-to-chemical” technologies, pierwszy etap 27.10.2016, drugi etap: 4.05.2017
High-performance materials for optimizing carbon dioxide capture, pierwszy etap 27.10.2016, drugi etap:

ECO-DESIGN AND NEW SUSTAINABLE BUSINESS MODELS
NMBP-22-2017: Business models and industrial strategies supporting novel supply chains for innovative product-services,
pierwszy etap 27.10.2016, drugi etap: 4.05.2017
BIOTECHNOLOGY
BIOTEC-02-2016: Bioconversion of non-agricultural waste into biomolecules for industrial applications, pierwszy etap:
8.12.2015, drugi etap: 24.05.2016
BIOTEC-03-2016: Microbial chassis platforms with optimized metabolic pathways for industrial innovations through systems
biology, pierwszy etap: 8.12.2015, drugi etap: 24.05.2016
BIOTEC-05-2017: Microbial platforms for CO2-reuse processes in the low-carbon economy, pierwszy etap 27.10.2016, drugi
etap: 4.05.2017
BIOTEC-06-2017: Optimisation of biocatalysis and downstream processing for the sustainable production of high value-added
platform chemicals, pierwszy etap 27.10.2016, drugi etap: 4.05.2017
INNOVATIVE AND RESPONSIBLE GOVERNANCE OF NEW AND CONVERGING ENABLING TECHNOLOGIES
NMBP-33-2016: Networking and sharing best experiences in using regional clusters strategies with a focus on supporting innovation in the NMBP thematic area, 21.01.2016
NMBP-36-2016: Policy support for Industry 2020 in the circular economy, 21.01.2016
iii. Przestrzeń kosmiczna
Badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznych.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-leit-space_en.pdf
Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-sme_en.pdf
SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri food and bio-based sectors; SME-1, SME-2
SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth, SME-1, SME-2
SMEInst-09-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system, SME-1, SME-2
SMEInst-10-2016-2017: Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility, SME-1, SME-2
SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials, SME-1, SME-2
INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manufacturing technologies for clean production
by manufacturing SMEs, 28.03.2017
Terminy składania wniosków w ramach instrumentów SME-1, SME-2:

Konkurs 2016

Konkurs 2017

SME-1

24.02.2016
3.05.2016
7.09.2016
09.11.2016

15.02.2017
03.05.2017
6.09.2017
8.11.2017

SME-2

3.02.2016
14.04.2016
15.06.2016
13.10.2016

18.01.2017
6.04.2017
1.06.2017
18.10.2017
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WYZWANIA SPOŁECZNE
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
Konkursy dotyczące m.in. efektywnych łańcuchów wartości, odporności surowców, produkcji przyjaznej środowisku, mórz
i wód śródlądowych (niebieski wzrost), zabezpieczanie dostaw biomasy dla produkcji i usług opartych na produktach pochodzenia naturalnego, biotechnologii przemysłowej, bio-gospodarki, rolnictwa.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf
BG-01-2016: Large-scale algae biomass integrated biorefineries, 17.02.2016
BG-03-2016: Multi-use of the oceans' marine space, offshore and near-shore: compatibility, regulations, environmental and
legal issues, 17.02.2016
BG-04-2017: Multi-use of the oceans marine space, offshore and near-shore: Enabling technologies, 14.02.2017
SFS-48-2017: Resource-efficient urban agriculture for multiple benefits – contribution to the EU-China Urbanisation Partnership, 14.02.2017
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
Konkursy dotyczące energii i energetyki.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-energy_en.pdf
1. Heating and cooling
EE-01-2017: Waste heat recovery from urban facilities and re- and cooling systems, 19.01.2017
EE-02-2017: Improving the performance of inefficient district heating networks, 7.06.2017
EE-03-2016: Standardised installation packages integrating renewable and energy efficiency solutions for heating, cooling and/or
hot water preparation, 21.01.2016
EE-04-2016-2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy, 21.01.2016, 19.01.2017
EE-05-2016: Models and tools for heating and cooling mapping and planning, 21.01.2016
2. Engaging consumers towards sustainable energy
EE-06-2016-2017: Engaging private consumers towards sustainable energy, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-07-2016-2017: Behavioural change toward energy efficiency through ICT, 21.01.2016, 19.01.2017
EE-08-2016: Socio-economic research on consumer's behaviour related to energy efficiency, 21.01.2016
EE-09-2016-2017: Engaging and activating public authorities, 15.09.2016, 7.06.2017
3. Buildings
EE-10-2016: Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings through Public Private Partnership (EeB
PPP), 21.01.2016
EE-11-2016-2017: Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-12-2017: Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability through Public
Private Partnership (EeB PPP), 19.01.2017
EE-13-2016: Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings, 15.09.2016
EE-14-2016-2017: Construction skills, 15.09.2016, 7.06.2017
4. Industry, services and products
EE-15-2017: Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services,7.06.2017
EE-16-2016-2017: Effective implementation of EU product efficiency legislation, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-17-2016-2017: Valorisation of waste heat in industrial systems (SPIRE PPP), 21.01.2016, 19.01.2017
EE-18-2017: Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services, 7.06.2017
EE-19-2017: Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency, 7.06.2017
EE-20-2017: Bringing to market more energy efficient and integrated data centres, 19.01.2017
EE-21-2016: ERA-NET Cofund actions supporting Joint Actions towards increasing energy efficiency in industry and services,
15.09.2016
5. Innovative financing for energy efficiency investments
EE-22-2016-2017: Project Development Assistance, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-23-2017: Innovative financing schemes, 7.06.2017
EE-24-2016-2017: Making the energy efficiency market investible, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-25-2016: Development and roll-out of innovative energy efficiency services, 15.09.2016
COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY
1. Towards an integrated EU energy system
LCE-01-2016-2017: Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and energy system integration with
increasing share of renewables: distribution network, 5.04.2016, 14.02.2017
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LCE-02-2016: Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables:
distribution system, 5.04.2016
LCE-03-2016: Support to R&I strategy for smart grid and storage, 5.04.2016
LCE-04-2017: Demonstration of smart transmission grid, storage and system integration technologies with increasing share of
renewables, 14.02.2017
LCE-05-2017: Tools and technologies for coordination and integration of the European energy system, 14.02.2017
2. Renewable energy technologies
Developing the next generation of renewable energy technologies
LCE-06-2017: New knowledge and technologies, 5.01.2017
LCE-07-2016-2017: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling, 16.02.2016,
5.01.2017
LCE-08-2016-2017: Development of next generation biofuel technologies, 16.02.2016, 5.01.2017
Demonstrating innovative renewable energy technologies
LCE-09-2016: Increasing the competitiveness of the EU PV manufacturing industry, 8.09.2016
LCE-10-2017: Reducing the cost of PV electricity, 7.09.2017
LCE-11-2017: Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants, 7.09.2017
LCE-12-2017: Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes, 7.09.2017
LCE-13-2016: Solutions for reduced maintenance, increased reliability and extended lifetime of off-shore wind turbines/farms,
8.09.2016
LCE-14-2017: Demonstration of large >10MW wind turbine, 7.09.2017
LCE-15-2016: Scaling up in the ocean energy sector to arrays, 8.09.2016
LCE-16-2017: 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment, 7.09.2017
LCE-17-2017: Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings, 7.09.2017
LCE-18-2017: EGS in different geological conditions, 7.09.2017
LCE-19-2016-2017: Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways, 8.09.2016, 7.09.2017
LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel, 8.09.2016, 7.09.2017
Supporting the market uptake of renewable energy technologies
LCE-21-2017: Market uptake of renewable energy technologies, 5.01.2017
Fostering international cooperation in the area of renewable energy
LCE-22-2016: International Cooperation with Brazil on advanced lignocellulosic biofuels, 8.09.2016
LCE-23-2016: International Cooperation with Mexico on geothermal energy, 16.02.2016
3. Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during the transition to a lowcarbon economy
LCE-24-2016: International Cooperation with South Korea on new generation highefficiency capture processes, 16.02.2016
LCE-25-2016: Utilisation of captured CO2 as feedstock for the process industry, 16.02.2016
LCE-26-2016: Cross-thematic ERA-NET on Applied Geosciences, 5.04.2016
LCE-27-2017: Measuring, monitoring and controlling the risks of CCS, EGS and unconventional hydrocarbons in the subsurface,
5.01.2017
LCE-28-2017: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants, 5.01.2017
LCE-29-2017: CCS in industry, including Bio-CCS, 5.01.2017
LCE-30-2017: Geological storage pilots, 5.01.2017
4. Social, economic and human aspects of the energy system
LCE-31-2016-2017: Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union, 16.02.2016, 5.01.2017
LCE-32-2016: European Platform for energy-related Social Sciences and Humanities research, 5.04.2016
5. Supporting the development of a European research area in the field of energy
LCE-33-2016: European Common Research and Innovation Agendas (ECRIAs) in support of the implementation of the SET Action Plan, 5.04.2016
LCE-34-2016: Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions, 5.04.2016
LCE-35-2016: Framework Partnership Agreement supporting Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions, 8.09.2016
6. Cross-cutting issues
LCE-36-2016: Support to the energy stakeholders to contribute to the SET-Plan, 16.02.2016
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Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
Konkursy dotyczące transportu – lądowego, lotniczego, publicznego i osobowego; bezpieczeństwa transportu i infrastruktury
transportowej, inteligentnych systemów transportowych, oszczędności zasobów i ochrony środowiska w sektorze transportowym, badań socjo-ekonomicznych, behawioralnych oraz działań wyprzedzających na potrzeby tworzenia polityk..
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-transport_en.pdf
MG-1.1-2016: Reducing energy consumption and environmental impact of aviation, pierwszy etap: 20.01.2016, drugi etap:
29.09.2016
MG-2.1-2017: Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport pierwszy etap: 26.01.2017, drugi
etap: 19.10.2017
MG-4.2-2017: Supporting 'smart electric mobility' in cities, pierwszy etap: 26.01.2017, drugi etap: 19.10.2017
MG-5.3-2016: Promoting the deployment of green transport, towards Eco-labels for logistics, 26.01.2016
GV-01-2017: Optimisation of heavy duty vehicles for alternative fuels use, 1.02.2017
GV-02-2016: Technologies for low emission light duty powertrains, 26.01.2016
GV-03-2016: System and cost optimised hybridisation of road vehicles, 26.01.2016
GV-04-2017: Next generation electric drivetrains for fully electric vehicles, focusing on high efficiency and low cost, 1.02.2017
GV-05-2017: Electric vehicle user-centric design for optimised energy efficiency, 1.02.2017
GV-06-2017: Physical integration of hybrid and electric vehicle batteries at pack level aiming at increased energy density and
efficiency, 1.02.2017
GV-07-2017: Multi-level modelling and testing of electric vehicles and their components, 1.02.2017
GV-08-2017: Electrified urban commercial vehicles integration with fast charging infrastructure, 1.02.2017
GV-09-2017: Aerodynamic and flexible trucks, 1.02.2017
GV-10-2017: Demonstration (pilots) for integration of electrified L-category vehicles in the urban transport system, 1.02.2017
GV-11-2016: Stimulating European research and development for the implementation of future road transport technologies,
26.01.2016
GV-12-2016: ERA-NET Co-fund on electromobility, 26.01.2016
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
Konkursy na badania dotyczące m.in. walki ze zmianami klimatycznymi i przygotowania do nich, ochrony środowiska, zrównoważonego wykorzystanie surowców, wody itp.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf
SC5-04-2017: Towards a robust and comprehensive greenhouse gas verification system, 7.03.2017
SC5-06-2016-2017: Pathways towards the decarbonisation and resilience of the European economy in the timeframe 2030-2050
and beyond, 8.03.2016, 7.03.2017
SC5-07-2017: Coordinating and supporting research and innovation actions on the decarbonisation of the EU economy,
7.03.2017
Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
Konkursy dotyczące m.in. nowych pomysłów, strategii i struktur zarządzania dla przezwyciężenia kryzysu w Europie, młodych
pokoleniach w innowacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi Europie, współpracy w dziedzinie badań i innowacji z państwami trzecimi, partnerstwa wschodniego UE i innych państw trzecich, nowych form innowacji
w sektorze publicznym, otwartego zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych, innowacji społecznych.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-societies_en.pdf
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
Konkursy dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym odporności Europy na kryzysy i klęski żywiołowe, bezpieczeństwa
infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-security_en.pdf
Zagadnienie przekrojowe
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf
PILOTS-01-2016: Pilot lines for manufacturing of materials with customized thermal/electrical conductivity properties; pierwszy
etap 8.12.2015, drugi etap: 24.05.2016
SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES – SPIRE
SPIRE-01-2016: Systematic approaches for resource-efficient water management systems in process industries, 21.01.2016
SPIRE-03-2016: Industrial technologies for the valorisation of European bio-resources into high added value process streams,
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21.01.2016
SPIRE-04-2016: Industrial furnace design addressing energy efficiency in new and existing furnaces, 21.01.2016
SPIRE-05-2016: Potential use of carbon dioxide / carbon monoxide and non -conventional fossil natural resources in Europe as
feedstock for the process industry, 21.01.2016
SPIRE-07-2017: Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams, 19.01.2017
SPIRE-08-2017: Carbon dioxide utilisation to produce added value chemicals, 19.01.2017
SPIRE-10-2017: New electrochemical solutions for industrial processing, which contribute to a reduction of carbon dioxide emissions, 19.01.2017
CIRCULAR ECONOMY
CIRC-01-2016-2017: Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: largescale demonstration projects, pierwszy
etap: i) 8.03.2016, ii)7.03.2017, drugi etap: i) 6.09.2016, ii) 5.09.2017
CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy, pierwszy etap: i) 8.03.2016, ii)7.03.2017, drugi etap:
i) 6.09.2016, ii) 5.09.2017
CIRC-03-2016: Smart Specialisation for systemic eco-innovation/circular economy, 8.03.2016
CIRC-04-2016: New models and economic incentives for circular economy business, 8.03.2016
CIRC-05-2016: Unlocking the potential of urban organic waste, 8.03.2016
SMART AND SUSTAINABLE CITIES
SCC-1-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects, 5.04.2016, 14.02.2017
SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities, pierwszy etap: i) 8.03.2016, ii) 7.03.2017, drugi
etap: i) 6.09.2016, ii) 5.09.2017
SCC-03-2016: New governance, business, financing models and economic impact assessment tools for sustainable cities with
nature-based solutions (urban re-naturing), 8.03.2016
SCC-04-2016: Sustainable urbanisation, 8.03.2016
Szybka ścieżka do Innowacji - pilotaż (FTI)
FTI wspiera stosunkowo dojrzałych nowych technologii (minimalny TRL - 6), projekty innowacyjne począwszy od etapu projektu
demonstracyjnego do etapu wdrożenia rynkowego, w tym projekty pilotażowe, poligony doświadczalne, walidację systemów
w warunkach rzeczywistych, walidację modeli biznesowych, badania prenormatywne i ustanawianie norm. Wnioski muszą odnosić się do któregokolwiek z obszarów "Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych” i / lub
"Wyzwania społeczne" . Projekty mogą mieć charakter interdyscyplinarny.
Terminy składania wniosków: 15.03.2016, 01.06.2016, 25.10. 2016.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-fast-track_en.pdf

UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA
Obszar ukierunkowany na zmniejszanie istniejących w UE istotnych różnic wewnętrznych w zakresie wykonywania badań i innowacji. Tendencje te zostały spotęgowane kryzysem finansowym wraz z jego negatywnymi skutkami dla publicznych budżetów na
badania i innowacje.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020 -wp1617-sewp_en.pdf
WIDESPREAD-01-2016-2017: Teaming – etap 2,
Celem konkursu jest modernizacja istniejących lub stworzenie nowych Centrów Doskonałości zlokalizowanych w regionach
określoncyh jako mniej rozwnięte w obszarze badań i innwoacji. Regiony te mają rozwijac swój potencjał dzięki połączniu sił
z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie. Konkurs dla projektodawców zakwalifikowanych do drugiego etapu.
Termin składania wniosków: 30.08.2016.
WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs (Katedry ERA)
W ramach konkursu organizacje badawcze uzyskają wsparcie w przyciąganiu i utrzymywaniu wysokiej jakości zasobów
kadrowych oraz we wdrażaniu zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia doskonałości. Przewodniczący Katedry ERA
powinien być wybitnym naukowcem i menedżerem badań w danej dziedzinie z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym
popartym sukcesami. Powinien zbudować własny zespół i wspomagać organizację badawczą w znaczącej poprawie osiągnięć naukowych i skuteczniejszym pozyskiwaniu konkurencyjnego dofinansowania.
Termin składania wniosków: 5.10.2017.
WIDESPREAD-04-2017: Teaming - etap 1
Celem konkursu jest modernizacja istniejących lub stworzenie nowych Centrów Doskonałości zlokalizowanych w regionach
określoncyh jako mniej rozwnięte w obszarze badań i innwoacji. Regiony te mają rozwijac swój potencjał dzięki połączniu sił
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z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie.
Termin składania wniosków: 15.11.2016.
WIDESPREAD-05-2017: Twinning
Celem projektów jest wzmocnienie potencjału naukowo-technologicznego i innowacyjnego instytucji mających siedzibę
w kraju o niższym potencjale badawczym poprzez nawiązanie przez te instytucje współpracy z co najmniej dwoma europejskimi
ośrodkami wiodącymi w obszarze, w którym instytucje o mniejszym potencjale chcą się rozwijać.
Termin składania wniosków: 15.11.2017.

NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE I DLA SPOŁECZEŃSTWA
Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem. W ramach priorytetu upowszechnia się m.in. ideę odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI). RRI zakładają przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków
i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf

EURATOM
Ramowy program badawczy w zakresie badań i szkoleń w obszarze energetyki nuklearnej.
Cel programu - wspieranie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie energetyki nuklearnej z naciskiem na ciągłą poprawę bezpieczeństwa jądrowego, zabezpieczeń i ochrony radiologicznej, zarządzania odpadami promieniotwórczymi. W ramach
programu wspierane są również przekrojowe projekty dotyczące rozszczepienia jądrowego, rozwoju kompetencji jądrowych na
szczeblu Unii oraz aspektów społeczno-gospodarczych.
Program ma przyczynić się do długoterminowej bezpiecznej i skutecznej dekarbonizacji systemu energetycznego, utrzymania
Europy w pozycji światowego lidera w zarządzaniu bezpieczeństwem jądrowym i odpadami oraz osiągnięcia najwyższego poziomu ochrony przed promieniowaniem.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/euratom/h2020-wp1617-euratom_en.pdf
A - Support Safe Operation of Nuclear Systems
NFRP 1: Continually improving safety and reliability of Generation II and III reactors
NFRP 2: Research on safety of fast neutron Generation-IV reactors
NFRP 3: Investigating the safety of closed nuclear fuel cycle options and fuel
developments
NFRP 4: Research on the safety of small modular reactors
NFRP 5: Materials research for Generation-IV reactors
B - Contribute to the Development of Solutions for the Management of Radioactive Waste
NFRP 6: Addressing key priority R&I issues for the first-of-the-kind geological repositories
NFRP 7: Research and innovation on the overall management of radioactive waste other than geological disposal.
NFRP 8: Pan-European knowledge sharing and development of competence in radioactive waste management
C - Foster radiation protection
NFRP 9: Impacts of low dose radiation exposure
D - Management of research reactor availability in Europe
NFRP 10: Support for the optimised use of European research reactors
NFRP 11: Support for the EU security of supply of nuclear fuel for research reactors
E - Support the development of nuclear competences at EU level
NFRP 12: Support for careers in the nuclear field
F - Fission/fusion cross-cutting actions
NFRP 13: Fission/fusion cross-cutting research in the area of multi-scale materials modelling
NFRP 14: Cross-cutting support to improved knowledge on tritium management in fission and fusion facilities
Termin składania wniosków: 5.10.2016.

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.
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Termin składania wniosków na małe granty: 1.12.2015,
termin składania wniosków na granty standardowe: 15.03.2016.
http://visegradfund.org/

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - COST
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera koordynację badań finansowanych z funduszy narodowych, między innymi w obszarze
fizyki, chemii, technologii materiałowych, nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.
Termin składania wniosków: 9.02.2016.
http://www.cost.eu/

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza i współpracy z parterami z całego obszaru UE. Wsparciem objęte
są regiony określone w programach.
http://www.ewt.gov.pl/
1. Programy transgraniczne
Polska-Słowacja
http://pl.plsk.eu/index/
Czechy-Polska
http://www.cz-pl.eu/pl/nowy-okres-2014-2020.html,
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-oprogramach/czechy-polska/
Polska-Saksonia
http://www.snpl.eu/pl/kurzinfo/index.jsphttp://www.ewt.gov.pl/strony/oprogramach/przeczytaj-o-programach/polska-saksonia/
Brandenburgia-Polska
http://pl.plbb.eu/index/?id=5c572eca050594c7bc3c36e7e8ab9550
Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska
http://www.interreg4a.info/index.php?id=67&L=1
Południowy Bałtyk
http://en.southbaltic.eu/index/
Litwa-Polska
http://www.lietuva-polska.eu/index.php?2191548005

Mapa programów transgranicznych

2. Programy transnarodowe
Region Morza Bałtyckiego
Program wspiera międzyregionalne projekty w obszarach:
- potencjał dla innowacji - infrastruktura badań i innowacji, i specjalizacja, innowacja nietechnologiczna;
- efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi - czyste wody, energia odnawialna, efektywność energetyczna, zasobooszczędny niebieski wzrost;
- zrównoważony transport - interoperacyjność transportu, dostępność obszarów oddalonych i dotkniętych zmianami demograficznymi, bezpieczeństwo morskie, żegluga przyjazna środowisku, przyjazna środowisku mobilność miejska.
Wnioski mogą być składane przez konsorcja składające się z minimum 3 parterów pochodzących z różnych państw objętych
wsparciem. Poziom dofinansowania dla polskich instytucji wynosi 85%. Koszty pokrywane są w drodze refundacji.
Kolejny nabór planowany jest na luty 2016 roku. Nabór będzie odbywał się w trybie dwuetapowym.
http://www.interreg-baltic.eu/home.html

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe i krajowe
Europa Środkowa
Program wspiera międzyregionalne projekty w obszarach:
- współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności: poprawa trwałych
powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji
gospodarczej i społecznej;
- współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych: opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu, poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2;
- współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego: poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego, poprawa
zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego, poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich;
- współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych: poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi, poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku.
Wnioski mogą być składane przez konsorcja składające się z minimum 3 parterów pochodzących z różnych państw objętych
wsparciem. Poziom dofinansowania dla polskich instytucji wynosi 85%. Koszty pokrywane są w drodze refundacji. Do programu
mogą aplikować: instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, instytucje prywatne, w tym firmy prywatne,
mające osobowość prawną, organizacje międzynarodowe działające według prawa krajowego jednego z państw członków programu oraz, pod pewnymi warunkami, organizacje działające według prawa międzynarodowego
Kolejny nabór planowany jest na kwiecień 2016 roku. Nabór będzie odbywał się w trybie jednoetapowym.
www.interreg-central.eu
3. Programy międzyregionalne
Interreg Europa
Celem programu jest wzmocnienie skuteczności polityki spójności i poprawa wdrażania polityk
i programów rozwoju regionalnego. Program wspiera międzyregionalne projekty w obszarach:
badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje, konkurencyjność małych i średnich
przedsiębiorstw, gospodarka niskoemisyjna, środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.
Wnioski mogą być składane przez konsorcja składające się z minimum 3 parterów pochodzących z różnych państw objętych
wsparciem. Poziom dofinansowania dla polskich instytucji publicznych i podmiotów prawa publicznego wynosi 85%, zaś dla
polskich prywatnych podmiotów non-profit – 75%. Koszty pokrywane są w drodze refundacji.
Wniosek konkursowy: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
Termin składania wniosków planowany jest na 4.04-13.05.2016.
www.interregeurope.eu

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
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/
POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA
Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych.
Do Nagrody może być nominowana para naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora; jeden z naukowców
powinien pracować w Polsce, drugi - w Stanach Zjednoczonych. Do nagrody mogą być nominowani naukowcy ze wszystkich
dziedzin nauki, z wyjątkiem sztuk pięknych. Podstawą nominacji są wybitne osiągnięcie naukowe uzyskane przez nominowanych
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wspólnie w ramach współpracy polsko-amerykańskiej.
Termin składania nominacji w bieżącym konkursie mija 31.12.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-amerykanska-nagroda-naukowa/
MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE - MAB (4.3 POIR)
Program MAB ma na celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R oraz komercjalizacji wyników prac B+R.
Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. W ramach programu wsparcie otrzymają wyspecjalizowane i autonomiczne jednostki naukowe w Polsce, realizujące międzynarodowe agendy badawcze tworzone we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw.
Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie programu Międzynarodowe Agendy Badawcze wynosi ok. 126 mln EUR, co
pozwoli na wsparcie ok. 10 jednostek realizujących MAB-y, wyłonionych w trzech konkursach planowanych na lata: 2015, 2016
i 2017. Program MAB realizowany będzie w ramach programu POIR, w związku z czym realizacja projektów MAB musi przyczyniać się do realizacji celów POIR.
Fundacja przewiduje równoległą ścieżkę konkursową dla wnioskodawców, którzy planują wykorzystywać fundusze z projektu
MAB do wsparcia realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w I konkursie „Teaming for Excellence” w ramach Horyzontu 2020.
Planowany termin ogłoszenia naboru – połowa listopada 2015; czas trwania naboru – 1miesiąc.
http://www.fnp.org.pl/ogloszenie-w-sprawie-planowanej-realizacji-przez-fnp-projektu-miedzynarodowe-agendy-badawcze/

MINISTERSTWO NAUKI
(MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/

I

SZKOLNICTWA

WYŻSZEGO

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.
Wsparcie przyznawane jest tylko zespołom, których wnioski przeszyły przez tzw. tresholds, czyli uzyskały minimalną liczbę
punktów niezbędnych do wpisania na listę wniosków kwalifikujących się do wsparcia (niekoniecznie rekomendowanych do
wsparcia).
W 2015 roku nabór wniosków w ramach programu będzie trwał do 31.12.2015 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 II
Ideas Plus II jest skierowane do naukowców, którzy ubiegali się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ( European
Research Council). Konkursy ERC dotyczą przede wszystkim innowacyjnych badań z różnych dziedzin wiedzy, które mogą przyczynić się do istotnych odkryć. W programie MNiSW na finansowanie mogą liczyć projekty interdyscyplinarne, poruszające
zagadnienia ze wszystkich dyscyplin naukowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się badacze, których projekty zostały wysoko
ocenione w konkursach ERC, jednak z różnych przyczyn nie otrzymali oni grantów.
Budżet edycji na 2015 rok to 3,5 mln zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy.
Termin składania wniosków: 31.12.2015.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-ustanowieniu-programu-ideas-plus-ii-oraz-o-naborze-wnioskow-w-ramachtego-programu.html
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_11/e797862a7acef4d108653c49bf771a84.pdf
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NARODOWE CENTRUM NAUKI
www.ncn.gov.pl
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2015.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus10
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2015.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium10
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2015.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata10
POLONEZ
Konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich i znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jednostkach naukowych, centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni;
bibliotekach naukowych; przedsiębiorstwach mających status centrów badawczo-rozwojowych, w rozumieniu ustawy z dnia 30
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość
prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przedsiębiorstwach prowadzących badania naukowe w innej formie
organizacyjnej niż wymienione.
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.
Kandydaci będą mogli się starać o staże trwające od 12 do 24 miesięcy. NCN przekaże każdemu podmiotowi przyjmującemu zagranicznego naukowca 100% finansowania na realizację projektu badawczego kierowanego przez laureata oraz koszty pośrednie
w wysokości 20%. Staż badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2016 r.,
a najpóźniej 1 stycznia 2017 r. W ramach programu POLONEZ naukowcy będą mogli również uczestniczyć w bogatym programie
szkoleń organizowanych przez NCN.
Termin składania wniosków: 15.12.2015.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez1
SYMFONIA
Międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości
i otwierania nowych perspektyw w nauce.
Termin składania wniosków: 15.03.2016.
ETIUDA
Konkurs na stypendia doktorskie.
Termin składania wniosków: 15.03.2016.
FUGA
Konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.03.2016.
Przewodnik dla wnioskodawców pt. Koszty w projektach NCN
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-04-15-koszty-w-projektach-ncn

Str. 28

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

RO K

2 01 5

Str. 29

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbir.gov.pl
PROGRAM PRE-AKCELERACYJNY DLA NAUKOWCÓW ALFA.AC
alfa.ac to program dedykowany tym naukowcom, którzy chcą skomercjalizować efekty swoich prac
naukowych. Przez niemal 20 spotkań (piątki i soboty) naukowcy będą pracować nad rozwojem swoich projektów naukowych pod okiem najlepszych ekspertów związanych z markami takimi jak Dentons Poland Startup Program, D-Raft, IBM, Microsoft, Neuca czy Orange. Dodatkowo swoją wiedzą z uczestnikami podzielą się przedstawiciele środowiska startupowego. Przy wsparciu inwestorów pomogą naukowcom zdobyć niezbędne kompetencje m.in. w zakresie wyboru
modelu biznesowego, budowania i rozwoju produktu, zarządzania czy monetyzacji. Finałem programu będzie DemoDay, podczas którego naukowcy zaprezentują efekty swoich prac przed inwestorami skupionymi wokół programu NCBR, BRIdge Alfa.
alfa.ac nie ma żadnych ograniczeń branżowych. Do pracy w pre-akceleratorze zostanie zaproszonych maksymalnie 20 zespołów
z całej Polski.
Termin składania wniosków: 13.11.2015.
http://alfa.ac/
STYPENDIA DLA NAUKOWCÓW NA WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH
Pierwsza edycja programu stypendialnego dedykowana jest wszystkim naukowcom, którzy pragną wdrożyć wyniki swoich prac
badawczych. W ramach programu wsparcie w postaci stypendium do kwoty 50 tys. złotych i pomocy eksperckiej uzyskają trzy
osoby lub zespoły.
Termin składania wniosków: 16.11.2015, godz. 23:59.
http://www.blackpearls.vc/stypendia/#sthash.3vXGblMQ.dpuf
ERA-NET BIOENERGY
W ramach programu finansowane są badania z zakresu bioenergii.
Zakres konkursu: Biobased economy projects focusing on energy use/with energy component. The aim of the call is to fund innovative,
collaborative pan-European, R&D&I projects on novel bioenergy concepts. Proposals may focus on different bioenergy value chains or
energy uses (heating/cooling, electricity, transport biofuels), but in all cases, the question of economic, environmental and social sustainability of the concept/value chain must be addressed in the proposal.
Termin składania wniosków wstępnych: 22.01.2016 r. godz. 13:00 CET.
Termin składania wniosków pełnych (dla wnioskodawców zakwalifikowanych się do drugiego etapu): 30.05.2016 godz. 13:00
CET.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,3639,era-net-bioenergy-otwarcienaboru-wnioskow-w-10-konkursie.html
http://www.eranetbioenergy.net/
ERA-NET INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY 2
W ramach programu finansowane są badania z zakresu biotechnologii przemysłowej.
Zakres konkursu:
Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products;
Novel systems for new or more sustainable processes using bio-catalysts such as enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems from natural or synthetic origins. This includes orthogonal biosystems, minimal genome approaches and protocells;
Compounds by understanding and engineering metabolic pathways including synthetic biology approaches;
Process development, intensification and/or integration in existing industrial processes e.g. upstream or downstream desig n, scale-up of
biotechnological processes.
Projects should clearly address the product and market to be addressed, produced by biotechnological processes, e.g.
Bio-based materials;
Platform chemicals e.g. bio-monomers, oligomers and polymers;
Pharmaceuticals, functional food/feed ingredients.
Termin składania wniosków: 1.02.2016.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era/konkursy/art,3693,otwarcie-naboru-wnioskow-w-7-konkursie-wramach-era-net-industrial-biotechnology-2.html
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
http://www.poir.gov.pl/
Harmonogram POIR:
http://www.poir.gov.pl/media/8994/harmonogram_konkursow_POIR_wersja5_18092015.pdf
- działania wdrażane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
http://ncbr.gov.pl/
PODDZIAŁANIE 4.1.4 PROJEKTY APLIKACYJNE
W ramach Poddziałania 4.1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmuje badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014
(projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
Przedstawione prace i ich wyniki muszą mieć charakter innowacji przełomowej o poziomie światowym.
W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 projekty mogą być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład
mogą wchodzić:

co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”,
określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer
wiedzy oraz

co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących
w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.
Termin składania wniosków: 19.11.2015.
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/poddzialanie-414/
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA
W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się
wyłącznie przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Termin składania wniosków: 30.11.2015.
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112015/
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 powyżej
możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
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 firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów. Ogłoszenie naboru wniosków przewidywana jest na grudzień 2015.
Termin składania wniosków: luty 2016.
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- działania wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
http://www.parp.gov.pl/index/main/
Harmonogram naborów:
http://www.parp.gov.pl/index/index/1411
PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP
Celem działania jest pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.
Dofinansowane będą projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego
wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej
usługi.
Poziom dofinansowania: do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Minimalna
kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, zaś maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden
projekt to 400 000 zł. Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
Termin składania wniosków: 30.12.2015.
http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-dla-msp/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp
PODDZIAŁANIE 2.3.4 OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
W ramach Poddziałania 2.3.4 dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji. Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z
rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo

realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli
podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór
użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na
wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego
lub średniego przedsiębiorcy. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł. Maksymalna wartość
kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości
kosztów kwalifikowalnych.
Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę
oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
Termin składania wniosków: 31.03.2016.
http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialania-2-3-4-w-2015-r-2
PODDZIAŁANIE 3.1.5 WSPARCIE MŚP W DOSTĘPIE DO RYNKU KAPITAŁOWEGO - 4 STOCK
Celem działania jest zniesienie głównej bariery w pozyskaniu finansowania z rynków publicznych, tj. wysokich kosztów przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji. Tym samym przedsiębiorstwa będą miały ułatwiony
dostęp do finansowania, a polskie rynki papierów wartościowych będą zasilane nowymi, dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami.
Instrument jest kontynuacją poddziałania 3.3.2 PO IG, które w znacznym stopniu przyczyniło się do dynamicznego rozwoju
rynku New Connect w latach 2009–2013. Nowością w tym instrumencie będzie otwarcie się na przedsiębiorców zamierzających finansować rozwój firmy, którzy nie chcą dzielić się swoimi udziałami lub akcjami, a preferują formułę długu w postaci
emisji obligacji. Novum w działaniu jest możliwość finansowania także wydatków związanych z pozyskaniem ratingu przez
przedsiębiorstwa. Dzięki pozyskaniu ratingu zmniejszeniu ulegnie przyszły koszt pozyskania finansowania dłużnego, a także
zwiększy się wiarygodność polskich firm na rynkach zagranicznych.
Instrument będzie realizowany w trybie konkursowym, skierowany do spółek sektora MŚP polegający na wsparciu przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze
udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst.
Poziom dofinansowania: do 50%. Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana będzie w zależności od wyboru rynku
kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków. Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
Termin składania wniosków: 31.03.2016.
http://poir.parp.gov.pl/wsparcie -msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock/poddzialanie-3-1-5 -wsparcie-msp-wdostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock

Str. 31

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
- działania wdrażane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)
http://www.opi.org.pl/pl/
PODDZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA
NAUKI (OPI)
Konkurs dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Na budowę unikalnej w skali
kraju infrastruktury badawczej instytucje naukowe otrzymać mogą w sumie 804 mln zł. Projekty z PMDIB mają na celu przygotowanie obiektów lub sieci obiektów nowoczesnej infrastruktury badawczej dużej skali, urządzeń i aparatury badawczej
stacjonarnej lub mobilnej. Mogą być to także banki danych, sieci telekomunikacyjne i systemy informatyczne, a nawet zasoby
wiedzy takie jak archiwa czy kolekcje i depozyty. Przedsięwzięcia z PMDIB będą realizowane w ośmiu obszarach nauki: badania podstawowe, badania interdyscyplinarne, wysoka jakość życia w społeczeństwie, ochrona zdrowia i wzrost efektywności
działań prozdrowotnych, wzrost efektywności wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii, rozwój zaawansowanych
materiałów i technologii, rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury, zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i
środowiska człowieka.
Minimalny koszt realizacji przedsięwzięcia powinien wynosić 30 mln zł, a co najmniej 10 proc. kwoty inwestycji instytucje
naukowe muszą pozyskać od przedsiębiorców.
Termin składania wniosków: 31.03.2016.
http://www.poir.gov.pl/nabory/42-rozwoj-nowoczesnej-infrastruktury-badawczej-sektora-nauki/
- działania wdrażane przez Ministerstwo Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/
DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW
(MG)
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.
Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie
jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz
z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.
Termin składania wniosków: 16.11.2015.
http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIR+2014-2020/Dofinansowanie+dla+projektow+typu+centra+badawczorozwojowe+PO+IR

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS)
Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska. Budżet programu 27,41 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10017/Harmonogram_konkursow_POIS_2015_20151012.pdf
http://www.pois.gov.pl/

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)
Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych; innowacje społeczne, współpraca międzynarodowa.
Budżet programu 4,69 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7628/harmonogram_naborow_power_poprawka_13_08_15.pdf
http://www.power.gov.pl/

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC)
Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo.
Budżet programu 2,17 mld euro.
Harmonogram naborów POPC:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5769/Harmonogramu_naborow_POPC_3062015.pdf
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
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PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW)
POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącznie 5 województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińskomazurskiemu. Budżet programu 2,00 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2727/harmonogram_POPW_alt.pdf
http://www.polskawschodnia.gov.pl/

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)
Wsparcie rolnictwa.
Budżet programu 8,6 mld euro.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

REGIONALNE PORGRAMY OPERACYJNE
Specyfiką Regionalnych Programów Operacyjnych jest ich regionalny zasięg. Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych
inwestowane są w projekty przyczyniające się do rozwoju danego województwa oraz podmiotów działających na jego terenie. Oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć podmioty, które mają siedzibę w danym regionie, prowadzą na jego terenie działalność lub chcą zrealizować projekt, którego efekty pozostaną w województwie, które udzieliło wsparcia. Priorytety
inwestycyjne i cele tematyczne są takie same jak funduszy poziomu krajowego.
Województwo dolnośląskie http://www.rpo.dolnyslask.pl/
Województwo kujawsko – pomorskie http://mojregion.eu/index.php/strona-glowna-rpo
Województwo lubelskie http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/
Województwo lubuskie http://rpo.lubuskie.pl//
Województwo łódzkie http://www.lodzkie.pl/index.php
Województwo małopolskie http://www.fundusze.malopolska.pl/, http://www.rpo.malopolska.pl/
Województwo mazowieckie http://rpo.mazovia.pl/, https://funduszedlamazowsza.eu/
Województwo opolskie http://rpo.opolskie.pl/
Województwo podkarpackie http://www.podkarpackie.pl/
Województwo podlaskie http://wrotapodlasia.pl/, http://rpo.wrotapodlasia.pl/
Województwo pomorskie http://www.rpo.pomorskie.eu/
Województwo śląskie http://www.slaskie.pl/, http://rpo.slaskie.pl/
Województwo świętokrzyskie http://www.sejmik.kielce.pl/, http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
Województwo warmińsko- mazurskie http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/
Województwo wielkopolskie http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
Województwo zachodniopomorskie http://wzp.pl/, http://www.rpo.wzp.pl/

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
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/
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa
poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Konkurs IV dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych –
potrzeb środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.
Termin składania wniosków: 30.11.2015.
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-konkurs-2015/
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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
GRANTY NA WSPÓŁPRACĘ Z KRAJAMI AZJI CENTRALNEJ
Projekt IncoNet CA wspiera współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym z Unii Europejskiej i krajami Azji Centralnej. W
ramach projektu IncoNet CA, wspierającego współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym z Unii Europejskiej i krajami Azji
Centralnej jest otwarty konkurs na tzw. Twinning Grants, mające na celu wypracowanie długotrwałej współpracy, której wynikiem ma być wspólna aplikacja w programie Horyzont 2020 m.in. w obszarze: Zmiany klimatyczne, Energia.
Termin składania wniosków: 31.03.2016.
http://www.inco-ca.net/
UWAGA!! Powyższy przegląd nie uwzględnia wszystkich możliwości finasowania prac badawczych, rozwojowych i wdrożeń. 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.

Autor: Uroš Novina
Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: CC BY 2.0
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Wydarzenia
2015.11.17
Warszawa
REMIT, EMIR, MIFID II, MIFIR obowiązki sprawozdawcze uczestników rynku
Rynek handlu energią, gazem i uprawnieniami jest obecnie w fazie dużych
zmian regulacyjnych. Implementowane
przepisy nie tylko REMIT, ale też EMIR,
MiFID II i MIFIR, narzucają podmiotom
handlującym nowe restrykcyjne wymogi, które mają zwiększyć przejrzystość
rynków i zaufanie inwestorów.
Jednak powstaje pytanie, czy rzeczywiście dzięki wdrażanym przepisom na
hurtowym rynku energii w mniejszym
stopniu będą rządziły nastroje panujące
na rynku finansowym, a w większym
popyt i podaż na instrumenty z fizyczną
dostawą? Czy dojdzie do zwiększenia
kosztów sprawozdawczości, raportowania, nadzorowania? Czy nastąpi wykluczenie części podmiotów z obrotu
energią? Czy przedsiębiorstwa handlujące będą musiały istotnie zwiększyć
swoje kapitały oraz zakres raportowania? Czy wzrośnie ryzyko operacyjne
związane z przesyłaniem danych do izb
rozliczeniowych?
M.in. na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w trakcie V już edycji
warsztatów pn.: REMIT, EMIR, MIFID
II, MIFIR - obowiązki sprawozdawcze
uczestników rynku.
http://www.powermeetings.eu/konfere
ncje/en /REMIT -E MIR-MIFIR-MIFID ob o wi a zk i - sp ra wo zd a wc ze uczestnikow-rynku/

2015.11.17
Warszawa
Ustawa o OZE – najnowsza wykładnia i interpretacja
W dniu 4 maja 2015 weszła w życie długo oczekiwana Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych krajach
UE. Ustawa reguluje kwestie wsparcia
dla energii oraz ciepła wytworzonych
w odnawialnych źródłach energii.
Od momentu opublikowania Ustawy
stale pojawiają się nowe pytania ze
strony jej adresatów, potrzeba interpretacji poszczególnych jej zapisów.
Trwają także prace nad jej nowelizacją.
Mając na uwadze znaczenie Ustawy,
istotę jej wdrożenia oraz wagę odpowiedniej interpretacji jej zapisów, Zespół powermeetings.eu przygotował
dla Państwa kolejną edycję specjali-

styczn eg o semina riu m: Usta wa
o OZE – najnowsza wykładnia i interpretacja.
W trakcie seminarium omówione
będą następujące kwestie:

definicja instalacji odnawialnego źródła energii - skutki dla
podmiotów korzystających
z systemu wsparcia

zmiany w procedurze wydawania świadectw pochodzenia
- najnowsza wykładnia oświadczen ia
składa n e
w trybie art. 233 kodeksu
karnego

"efekt zachęty" - skutki naruszenia art. 43 ustawy - prawo
energetyczne

Warunki i skutki modernizacji
instalacji OZE

System aukcyjny - podmioty
uprawnione do skorzystania
z nowego rodzaju wsparcia zasady systemu aukcyjnego

skuteczne złożenie oferty czynności poprzedzające deklaracja - preklasyfikacja

"koszyki aukcyjne" w świetle
p rojektu rozp orząd zenia
Ministra Gospodarki z art. 73
ust. 7 ustawy o odnawialnych
źródłach energii - algorytm
aukcyjny - parametr stopnia
wykorzystania mocy 4000
MWh/MW/rok

główne zasady funkcjonowania internetowej platformy
aukcyjnej

projekt regulaminu aukcji

zakres i przedmiot projektowanych zmian w ustawie
o odnawialnych źród łach
energii

status i zakres postępowań
prowadzonych przez komisję
eu rop ejską w ob sza rze
wsparcia
przedsiębiorstw
energetycznych.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/usta wa-o-oze-najnowsza wykladnia-i-interpretacja/

2015.11.17 - 2015.11.20
Paryż, Francja
EWEA 2015 Annual Event
Doroczne spotkanie dotyczące energetyki wiatrowej.
http://www.ewea.org/annual2015/

2015.11.17 - 2015.11.18
Haydock, Anglia
Konferencja - Wentylacja jądrowa 2015
Konferencja oferuje wyjątkową okazję do uczenia się, tworzenia sieci
kon ta któw, wymiany doświad czeń i aktualizacji wiedzy w specjalisty
cznej dyscyplinie jaką jest wentylacja
jądrowa. Główny nacisk będzie położony na poszukiwanie najskuteczniejs z y ch r o z wią z a ń t e ch n i c z nych poprzez analizę najlepszych
pra ktyk i omówienie konkretnych przykładów.
http://events.imeche.org/ViewEvent?c
ode=C6267

2015.11.18
Poznań
Wycena własności intelektualnej
na potrzeby komercjalizacji wiedzy
Warsztaty w zakresie wyceny własności intelektualnej na potrzeby
komercjalizacji wiedzy. Praca uczestników szkolenia polega na wykonywaniu ćwiczeń i analizie przykładów
przygotowanych w specjalnym systemie d o ana lizy ekon omiczn ofinansowej. W ten sposób merytoryczne założenia programu przedstawione są od razu poprzez konkretne
ich zastosowanie. 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

2015.11.18
Warszawa
Nowe zasady dokumentowania
biomasy według zapisów Ustawy
o OZE
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii,
stosownie do art. 9e1 ustawy – Prawo energetyczne, do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii należy dołą-

Wydarzenia
czyć oświadczenie, dokumentujące
pochodzenie biomasy, składane pod
rygorem odpowiedzialności karnej.
W związku z mnogością pytań z rynku
w powyższym zakresie zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować
kolejną edycję seminarium: Nowe
zasady dokumentowania biomasy
według zapisów Ustawy o OZE.
Podczas spotkania dowiedzą się Państwo więcej na temat nowych reguł
i wymogów w zakresie dokumentowania biomasy w kontekście przepisów ustawy o odnawialnych źródłach
energii.
Wśród najważniejszych zagadnień
seminarium znalazły się:

reguły składania oświadczeń w
trybie art. 233 kk

akty wykonawcze – nowe
rozporządzenie Ministra Gospodarki

bezpieczne kontraktowanie
w świetle reguł należytej staranności

procedura wydawania świad ec tw poch od zenia 2015
a 2016

case study - analiza przykładowych dokumentacji w zakresie
pochodzenia biomasy.
Seminarium jest kolejnym z cyklu
spotkań poświęconych zapisom zmieniających się w ostatnim czasie uregulowań prawnych.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/nowe-zasadydokumentowania-biomasy-wedlugzapisow-ustawy-o-oze/

2015.11.18
Warszawa
Monitorowanie, raportowanie
i weryfikacja emisji CO2 a ustawa o handlu uprawnieniami
W dniu 9 września 2015 r. zaczęła
obowiązywać ustawa z 12 czerwca
2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Regulacja wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorców, które wymagają terminowej realizacji. Dotyczą
one przede wszystkim składania sprawozdań , rozlic za nia u pra wnień
w ramach tzw. derogacji dla energetyki, nowych zezwoleń na emisje gazów
c iepla rn ianych ora z rachun ków
w rejestrze uprawnień.
W związku z powyższym, zespół powermeetings.eu organizuje V edycję
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szkolenia pt.: Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji CO2
a ustawa o handlu uprawnieniami.
P a rtn erem szkolen ia jest firma Consus Carbon Engineering Sp.
z o.o. - eksperci w takich zagadnieniach jak przeprowadzenie audytu
zgodności z nową ustawą (due diligence), przeprowadzenie procedury uzyskania nowego zezwolenia na emisję
CO2 czy kontrola dokumentacji EU
ETS oraz procedur.
W trakcie listopadowego szkolenia
skupimy się na takich zagadnieniach
jak:

przyszłość systemu EU ETS

nowa ustawa o handlu uprawnieniami – Ryzyka dla instalacji
– zmiany

praca weryfikatora a nowe
przepisy ETS

rola KOBIZE w systemie EU
ETS w świetle nowych przepisów

darmowe przydziały dla elektroenergetyki

najbardziej newralgiczne obszary w systemie monitorowania.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/V-monitorowanieraportowanie-i-weryfikacja-emisjico2-a-ustawa-o-handluuprawnieniami/

2015.11.18
Bruksela, Belgia
E-TRACK Open Seminar on Radioactive Waste Management:
The German Case
Seminarium dotyczące zarządzania
odpadami radioaktywnymi w Niemczech.
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/othe
r-even t/e-trac k-2nd-open -seminarrwm-official-launch?search

2015.11.18 - 2015.11.20
Bukareszt, Rumunia
RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE
Targi RENEXPO mają przyczynić się
do przyspieszenia postępu i promowania dalszych inwestycji w dziedzinie
energii odnawialnej i efektywności
energetycznej, a w rezultacie do
zmniejszenia emisji CO2.

Głównym zadaniem org aniza torów jest utworzenie platformy ukierunkowanej na zaprezentowanie możliwości ora z p og łęb ien i e w sp ó ł p r a c y d ą żą c ej
do globalnego porozumienia klimatycznego.
Targi i konferencja to punkt spotkań
dla kluczowych osobowości i ekspertów w celu transferu wiedzy w obrębie sektora energetycznego. Wydarzenie to skupia uwagę na głównych
źródłach energii odnawialnej w kraju:
fotowoltaice, biogazie, energii wodnej,
pompach ciepła i biomasie. Jest to nie
tylko miejsce spotkań dla firm prezentujących bieżące nowości energetyczne, ale także poruszania problemów
z jakimi boryka się branża w celu
prognozowania rozwoju energii jutra.
http://www.renexpobucharest.com/event.html

2015.11.19 - 2015.11.20
Licheń
VIII Konferenc ja Remon ty
i Utrzymanie Ruchu w Energetyce
Podczas konferencji prelegenci będą
dyskutowali m.in. o zapobieganiu postojom i zmniejszeniu kosztów operacyjnych, przewidywaniu awarii, diagnostyce, zarządzaniu majątkiem przy
wykorzystaniu najlepszych systemów
IT, utrzymaniu ruchu na nowym
i zmodernizowanym bloku oraz bezpiecznej eksploatacji. Organizatorem
jest BMP , wyd a wca maga zynu
"Energetyka Cieplna i Zawodowa"
i portalu, a Honorowym Gospodarzem – Zespół Elektrowni PAK SA.
http://www.kierunekenergetyka.pl/kon
ferencja,1642,19162.html

2015.11.19
Barcelona, Hiszpania
Symposium - EERA JPSC to
develop KPIs for Smart Cities
Komisja Europejska aktywnie dąży do
dalszego rozwoju zestawu wskaźników KPI służących do opisu koncepcji
Smart City. Sympozjum zgromadzi
naukowców, urzędników państwowych, przedstawicieli biznesu pracujących nad opracowaniem tych wskaźników.
h ttp:// eera-sc.eu/even ts/eera-jpscs y mp os iu m - ke y-p e r fo rma n c e indicators-smart-cities
N E WS L E T T E R C E N E RG

RO K

2 01 5

Str. 37

Wydarzenia
2015.11.19
Paryż, Francja
Funding innovative low-carbon
energy demonstration projects:
the NER 300 programme
Spotkanie networkingowe programu
NER300 - jednego z największych
programów finansujących wyokoi n n owa c y j n e n i sk o węg l o we demonstracyjne projekty energetyczne.
http://www.ewea.org/annual2015/net
working/funding-innovative-lowcarbon-energy-demonstrationprojects-the-ner-300-programme/

2015.11.19
Turyn, Włochy
Warsztaty: Jakość danych dla
wsparcia działań lokalnych
Podczas spotkania zaprezentowane
przykłady sukcesów we wsparciu lokalnych działań służących promowaniu zrównoważonego rozwoju energetycznego. Władze lokalne
i regionalne w Europie, w tym we
Włoszech poprzez inicjatywy takie
jak Porozu mienie Bu rmistrzów
są zaangażowane w długofalowe planowanie zrównoważonej energetyki w celu redukcji emisji CO2 i zużycia energii. W tym kontekście brak
danych lub ich słaba jakość są często
przeszkodą dla rozpoczęcia skutecznej i przekonującej transformacji
energetycznej.
http://managenergy.net/news/articles/
713



systemom informatycznym
wspomagającym obsługę odbiorców energii elektrycznej,

zarząd zaniu prosumentami
produkującymi energię elektryczną na własne potrzeby
i odsprzedającym jej nadwyżki
do sieci energetycznej,

systemom wspomagającym
zarządzanie majątkiem sieciowym,

systemom łączności w energetyce,

innym rozwiązaniom informatyczn ym wsp omaga ją cym
produkcję, przesył oraz dystrybucję energii elektrycznej.
Konferencji towarzyszyć będzie także
wystawa rozwiązań IT dla szeroko
rozumianej energetyki zawodowej.
W ubiegłorocznej Konferencji udział
wzięło ponad 550 Uczestników, reprezentujących blisko 200 firm i instytucji. 200 uczestników reprezentowało energetykę, głównie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.
http://siwe.ptpiree.pl/strona-glowna

2015.11.25 - 2015.11.26
Warszawa
Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Konferencja Energetyczna EuroPOWER to największe i najbardziej prestiżowe spotkanie dotyczące rozwoju
rynku energii w Polsce. W ciągu
ostatnich 21. edycji Konferencja stała
się niezmiernie efektywną platformą
dialogu dla wszystkich kluczowych
przedstawicieli branży energetycznej,
na trwale wpisując się w kalendarz
najważniejszych imprez gospodarc z y c h w n a s zy m k ra j u .
Zakres tema tyczny Kon ferencji
współtworzony jest przez Radę Programową pod przewodnictwem dra
Leszka Juchniewicza. W jej skład
wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora,
przedstawiciele świata nauki oraz
członkowie izb gospodarczych.
Prowadzone w ramach wydarzenia
dyskusje dotyczą najistotniejszych
zmian zachodzących na rynku, analizy
nowych trendów oraz wspólnego
poszukiwania modeli biznesowych,
pozwalających najefektywniej realizować przyjęte strategie, dostosować
się do nowych regulacji prawnych
i w odpowiedni sposób odpowiedzieć
na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową. Udział reprezentatywnego grona kluczowych przedstawicieli branży, nauki i administracji
umożliwia holistyczne spojrzenie na
energetykę i zaprezentowanie jej

2015.11.24 - 2015.11.27
Wisła
XIV Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’15
XIV Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’15 odbywa
się nieprzerwanie od 2002 roku. Jest
to największe spotkanie przedstawicieli energetyki z dostawcami urządzeń / rozwiązań / systemów informatycznych dedykowanych dla tego
sektora gospodarki.
Tegoroczna edycja poświęcona zostanie przede wszystkim następującym
zagadnieniom:

rozwojowi in telig en tnych
sieci oraz inteligentnego opomiarowania w Polsce i na
świecie,
Autor: Derek Harper
Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: CC BY-SA 2.0

Wydarzenia
w szerokim kontekście społecznym
i gospodarczym ze szc zególnym
uwzględnieniem sektorów współpracujących – m.in. telekomunikacji, bankowości i ubezpieczeń.
http://konferencjaeuropower.pl/

2015.11.25 - 2015.11.26
Kraków
Międzynarodowe Targi Izolacji
Przemysłowych 4INSULATION
Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych 4INSULATION powstały
z myślą o dynamicznych zmianach
zachodzących w branży, a przede
wszystkim zwiększającej się roli izolacji w podnoszeniu efektywności energetycznej. Dalszy rozwój gałęzi przemysłu, wymagających izolacji najwyższej jakości, wiąże się z zapewnieniem
wyselekc jon owanych ma teria łów
i usług.
Po raz drugi w Polsce na taką skalę,
zostanie zaprezentowana bogata oferta firm z szeroko pojętego sektora
izolacji. Będzie to niepowtarzalna
okazja do zapoznania się z nowymi
technologiami i produktami, wymiany
informacji związanych z wykonawstwem izolacji na najwyższym poziomie oraz pozyskania nowych klientów.
h ttp :/ / ta rg i.kra kow.p l/ p l/ stronaglowna/targi/miedzynarodowe-targiizola c ji-p rzemyslowych29 2 e4c /otargach76e6db.html

2015.11.25 - 2015.11.26
Kraków
Targi Efektywności Energetycznej w Przemyśle EFE
Targi Efektywności Energetycznej
w Przemyśle EFE są platformą spotkań, mającą za zadanie przybliżyć
wiedzę i innowacyjne rozwiązania
technologiczne, które służą optymalizacji zużycia energii, zagospodarowania energii odpadowej oraz termomodernizacji obiektów przemysłowych.
Użytkowanie energii to obecnie
kluczowy problem każdego zakładu
przemysłowego, gdyż generuje istotną część kosztów działalności. Podczas Targów zostaną przedstawione
sposoby ograniczania zużycia energii
przez bardziej racjonalne jej wykorzystanie i ograniczanie kosztów
przez modernizację w procesach
i sposobie wykorzystania energii.
Poprawa efektywności energetycznej, a co za tym idzie efektywności
ekonomicznej w działaniu przedsiębiorstwa to w dzisiejszych czasach
konieczność, a dodatkowo wyraz
społecznej odpowiedzialności biznesu i dbałości o stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.
Troska o środowisko naturalne,
rosnące ceny energii elektrycznej
oraz potrzeba zwiększenia konkurencyjności produktów stawiają
przed polskimi przedsiębiorcami
wyzwanie – jak skutecznie zminima-

lizować energochłonność procesów,
a co za tym idzie ich kosztochłonność.
Poprawa efektywności energetycznej
to obecnie jeden z najważniejszych
problemów polityki energetycznoklimatycznej Unii Europejskiej. Efektywność energetyczna w przemyśle to
przede wszystkim minimalizowanie
zapotrzebowania na ciepło i energię
elektryczną, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów procesów
produkcyjnych i technologicznych,
efektywne zarządzanie energią w firmie oraz optymalizacja zapotrzebowania energetycznego firmy.
h ttp :/ / ta rg i.kra kow.p l/ p l/ stron aglowna/targi/targi/targi-efektywnoscienergetycznej-efe/o-targach.html

2015.11.25 - 2015.11.26
Petten, Holandia
MatISSE/JPNM workshop on
cross-cutting issues in structural
materials R&D for future energy
systems
Warsztaty dotyczące prac badawczo rozwojowych na temat materiałów
strukturalnych dla przyszłych systemów energetycznych.
http://www.eerajpnm.eu/?q=even&view=26

2015.11.25 - 2015.11.27
Praga, Czechy
The European Power Generation
Strategy Summit
Sektor energetyczny UE ulega daleko
idącej transformacji. Niskoemisyjna
i coraz bardziej zdecentralizowana
produkcja energii elektrycznej rozwija
się wraz z nowymi technologiami inteligentnych sieci, które tworzą znaczący
postęp w stabilności dostaw. Mimo
wielkich osiągnięć nauki i techniki,
nadal istnieje szereg wyzwań dot. interoperacyjności, akceptacji społecznej
i ograniczeń w finansowaniu, którym
należy sprostać.
http://www.europeanpowergeneration
.eu/Venue.html

2015.11.25 - 2015.11.26
Londyn, Anglia
Commercialisi ng Grid-Sc al e
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Autor: Philip Halling
Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: CC BY-SA 2.0
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Wydarzenia
Energy Storage Global Congress
2015
Tegoroczny Kongres poświęcony
będzie przede wszystkim wykazaniu korzyści biznesowych i przyszłej mapy drogowej dla komercjalizacji aplikacji magazynowania energii i zaawansowanych akumulatorów
w systemach energetycznych, dystrybucyjnych i przesyłowych.
http://www.grid-energy-storage.com/

2015.11.25 - 2015.11.26
Antwerpia, Belgia
Forum skroplonego gazu ziemnego (LNG)
Po raz kolejny Forum zgromadzi
liderów branży, jak i innych ekspertów związanych z dystrybucją, infrastrukturą i działaniami w obszarze
skroplonego gazu ziemnego LNG na
małą skalę. Dostawcy, operatorzy
infrastruktury, firmy transportowe
i przedstawiciele branży produkcyjnej pochodzący z 20 krajów spotkają
się, aby omówić najnowsze osiągnięcia, regulacje, badania i nowe technologie, które wpływają na jakość ich
codziennej pracy, a także na lepsze
zrozumienie strategii potrzebnych
w obszarze LNG.
http://oilgas.flemingeurope.com/smallscale-lng-forum

2015.11.26
Świdnica
Konferencja Fotowoltaiczna
Celem konferencji jest skomentowanie aktualnej sytuacji na rynku fotowoltaicznym, zaprezentowanie praktycznych rozwiązań dedykowanych
instalacjom prosumenckim oraz omówienie perspektyw rozwoju energetyki prosumenckiej.
Dokonany zostanie przeglądu krajowych i zagranicznych rozwiązań stosowanych w systemach fotowoltaicznych. Szczegółowo omówiony temat
programów funkcjonalno-użytkowych
dla gmin. Przybliżone zostaną zagadnienie związane z przyłączeniem instalacji PV do sieci energetycznej.
Inwestorom przedstawione zostaną
dobre praktyki pozwalające na uniknięcie błędów, ograniczenie ryzyka
i budowę instalacji, której praca systemów PV jest poprawna i bezpieczna. Ponadto omówione będą programy wspierające rozwój fotowoltaiki

i oceniona możliwość wsparcia realizacji inwestycji w PV.
Goście wydarzenia wezmą również
udział w wizycie studyjnej na farmie
fotowoltaicznej przy Centrum Technologii Energetycznych.
Udział w konferencji jest bezpłatny!
Liczba miejsc jest ograniczona.
Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Pogoda dla prosumenta“ dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
http://pogodadlaprosumenta.pl/konfe
rencja-fotowoltaiczna/

2015.11.26
Warszawa
IV Emmision and Energy Trading Summit
Już po raz czwarty firma CBE Polska
zaprasza na doroczną konferencję
poświęconą tematyce handlu energią
i u p ra wn ien ia mi d o emisji
CO2. Obecna - IV edycję prezentowana jest w nowej, poszerzonej
odsłonie. Jest ona uwarunkowana
szeregiem zmian w obszarze regulacyjnym jakie już wkrótce będą dotykać rynek handlu szeroko pojętą
energią. Wchodzi bowiem w życie
kilka regulacji, które w znaczący
sposób odmienią kształt rynku oraz
zasady na jakich funkcjonuje. Konkretnie chodzi o regulacje: MiFID II,
EMiR, REMIT oraz nową ustawę
o handlu uprawnieniami do emisji.
Istotnym novum jest również decyzja o utworzeniu rezerwy stabilizacyjnej (market stability reserve MSR) w 2018 r. i uruchomienie jej
od 1 stycznia 2019 r.
Zatem ten rok, zarówno dla europejskiego jak i polskiego sektora
handlu energią i CO2 będzie szczególny. W ramach agendy wydarzenia
- oprócz zagadnień związanych typowo z rynkiem CO2, omówione zostaną również zagadnienia wspólne
dla: CO2, hurtowego handlu energią
i gwarancjami pochodzenia. Tak jak
w poprzednich latach, nacisk położony będzie na rozpropagowanie
informacji o konferencji poza granicami Polski. Spodziewani są prelegenci z różnych części Europy.
http://cbepolska.pl/pl/iv-emmisionand-energy-trading-summit.html

2015.11.26 - 2015.11.28
Bursa, Turcja
Międzynarodowa Konferencja
ELECO 2015 - inżynieria elektryczna i elektroniczna
Konferencja ELECO 2015 ma na
celu zg romad zenie naukowców
i inżynierów w celu zaprezentowania swoich prac i podzielenia się swoimi d oświadc zeniami w za kresie elektrotechniki i elektroniki.
http://eleco.org.tr/index.htm

2015.11.27
Bruksela, Belgia
The 3rd EU-Norway Energy
Conference
Konferencja organizowana przez
Komisję Europejską oraz Norweskie
Ministerstwo ds. Paliw i Energii dotycząca norwesko-unijnej współpracy
w zakresie energii, bezpieczeństwa
dostaw gazu ziemnego oraz współpracy regionalnej na norweskim rynku energii.
http://ec.europa.eu/energy/en/events/
3rd-eu-norway-energy-conference

2015.11.30 - 2015.12.05
Stambuł, Turcja
GeoPower Global Congress
Kongres dotyczący rozwoju nowych
strategii i technologii w zakresie
energii geotermalnej.
http://www.geopowersummit.com/

2015.12.02 - 2015.12.03
Kołobrzeg
Elektroenergetyczne linie kablowe. Stan obecny, nowe techniki
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje
po raz dziesiąty konferencję naukowo-techniczną: Elektroenergetyczne
linie kablowe. Stan obecny, nowe
techniki.
Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych
przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych
rozwiązań w zakresie projektowania
i budowy elektroenergetycznych linii
kablowych oraz wymiana doświadczeń środ owiska en erg etyków
w zakresie projektowania, budowy
i eksploatacji linii kablowych.

Wydarzenia
W trakcie konferencji zaplanowano
omówienie następujących zagadnień:

d oświad czen ia opera torów
sieci w budowie i eksploatacji
linii kablowych

badania i próby odbiorcze linii
kablowych

diagnostyka linii kablowych

ocena stanu linii kablowych
w oparciu o pomiary diagnostyczne

osprzęt kablowy i jego parametry (wymagania)

specyfikacja istotnych warunków zamówienia budowy linii
kablowej 110 kV

projektowanie i budowa linii
kablowych wysokich i najwyższych napięć , n owoc zesn e
technologie układania linii kablowych

tendencje rozwoju linii kablowych.
Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych,
Spółki Przesyłowej PSE S.A., środowisk
naukowych, ośrodków badawczo –
rozwojowych, biur projektowych, firm
wykonawczych, producentów.
http://linie-kablowe.ptpiree.pl/

2015.12.02 - 2015.12.04
Stambuł, Turcja
Międzynarodowa Konferencja Solarne Systemy Ogrzewania
i Chłodzenia dla Budynków i Przemysłu
Międzynarodowa Konferencja na temat solarnych systemów do ogrzewania i chłodzenia dla budynków i przemysłu to coroczne wydarzenie dla
p ro f es jon a li s t ów z b ra n ży słonecznych instalacji grzewczych
i chłodniczych.
https://www.shc2015.org/home.html

2015.12.03
Warszawa
Seminari u m: Tai wan-Poland
Workshop on Agricultural Biotechnology and Biocatalysis
Tegoroczne seminarium będzie poświęcone zagadnieniom związanym
z biotechnologią i biokatalizą, będącymi
przedmiotem badań naukowców z
Tajwanu i z Polski. Jego celem jest
wymiana wiedzy i doświadczeń oraz
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nawiązanie trwałych relacji między
naukowcami z obu krajów, a także umocnienie polsko-tajwańskiej
współpracy naukowo-badawczej.
http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/wspolpracadwustronna/tajwan/aktualnosci/art,3683,se
minarium-taiwan-polandworkshop-on-agriculturalbiotechnology-andbiocatalysis.html

2015.12.03
Warszawa
Pomoc publiczna w sektorze
energetycznym
Dopuszczalny poziom wsparcia
w sektorze energetycznym stanowi obecnie - w kontekście regulacji wspólnotowych oraz przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii - jedno z najistotniejszych zagadnień problemowych.
Wsparcie to będzie tematem
semina rium org anizowan eg o
przez powermeetings.eu. Podczas
seminarium szczegółowo omówione i przedstawione zostaną
przepisy dotyczące pomocy publicznej w ujęciu europejskim
oraz krajowym, z uwzględnieniem
regulacji dotyczących pomocy
o charakterze inwestycyjnym oraz
operacyjnym, w tym przesłanki
warunkujące jej zgodność z zasadami rynku wspólnego.
Seminarium obejmować będzie
oddzielenie panele dedykowane
wytwórcom energii ze źródeł
odnawialnych oraz wytwórcom
eksploatującym jednostki wysokosprawnej kogeneracji.
Celem spotkania jest zaprezentowanie w przystępny, a zarazem
przekrojowy sposób regulacji
prawnych traktujących o pomocy
publicznej (wsparciu) w sektorze
energetycznym, w tym konsekwencji prawnych wynikających
z ich ewentualnego naruszenia.
Począwszy od analizy przepisów
ogólnych, a kończąc na przepisach
szczegółowych, zespół powermeetings.eu pragnie przedstawić
Państwu kompendium wiedzy w
obszarze pomocy publicznej, w
tym przede wszystkim w aspekcie
nowych zasad pozyskiwania świadectw pochodzenia oraz reguł

systemu aukcyjnego.
http://www.powermeetings.eu/konfe
ren c je/ en / p omoc-p u b lic zn a -wsektorze-energetycznym/

2015.12.03
Paryż, Francja
COOPENERGY Konferencja
wielopoziomowego zarządzania
zrównoważonym planowaniem
energetycznym
Konferencja dotycząca wielopoziomowego zarządzania zrównoważonym planowaniem energetycznym.
Projekt COOPENEGY, współfinansowany ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy wspiera rozwój skuteczniejszej współpracy
między regionalnymi i lokalnymi władzami publicznymi w celu
ma ksy ma l i za c j i sp ój n o śc i
w planowaniu działań energetycznych. Przedstawione zostaną wyniki,
wnioski i udostępnione w ramach projektu.
http://www.fedarene.org/featured/co
openergy-finalconf-11030

2015.12.07 - 2015.12.10
Bruksela, Belgia
7th European Innovation Summit
7. Europejski Szczyt Innowacyjności
(7 EIS) ma się odbyć w Parlamencie
Europejskim w ramach forum
Konwledge4Innovation (K4I).
Najważniejsze tematy tegorocznego
spotkania: polityka innowacji - tworzenie ram dla sukcesu; europejskie
ekosystemy innowacji; rozwiązywanie wielkich wyzwań społecznych
w dziedzinach takich jak woda, energia, ochrona środowiska, rolnictwo,
gospodarka ekologiczna, zdrowie
i transport; rola cyfrowej rewolucji
w inteligentnej produkcji.
http://www.knowledge4innovation.eu
/7th-european-innovation-summit-710-december-2015

2015.12.07 - 2015.12.08
Londyn, Anglia
Energy From Waste
K on ferenc ja b ęd zie p la tformą
do dy skusji i analizy istnieją-

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

RO K

2 01 5

Str. 41

Wydarzenia
cej sytuacji w branży. Podczas spotkania
omówionych zostanie szereg kwestii, w
tym w ja ki sposób g ospoda rka
'obiegowa' wpłynie na rynek energii
z od p a d ów ora z
n a a ktu a ln e c el e r eg u la cj i i r ecy klin gu. Przedstawione będą rożne scenariusze rozwoju przemysłu pod kątem finansowym, prawnym i branżowym.
Udział w konferencji umożliwi uczestnikom stworzenie sieci kon ta któw
z liderami branży.
http://www.smionline.co.uk/utility/uk/energy-fromwaste

2015.12.08
Warszawa
Gwarancje pochodzenia energii
odnawialnej - regulacje, wytwarzanie, obrót
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w OZE zostały
wprowadzone wraz z wejściem w życie
ustawy zwanej małym "trójpakiem"
energetycznym.
Gwarancje te są dokumentem potwierdzającym, iż określona ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej została wytworzona w odnawialnym źródle energii.
Mechanizm gwarancji pochodzenia został wprowadzony do unijnego prawa na
p oc z ą t ku u b i eg łe j d e ka d y
i korzystają z niego - oprócz producentów zielonej energii - także firmy, które
kupując określoną ilość gwarancji, chcą
poprawić swój wizerunek i pokazać, że
korzystają z ekologicznej energii.
System gwarancji pochodzenia ma charakter transgraniczny. Oznacza to, że
producenci zielonej energii w Polsce
swoje gwarancje będą mogli sprzedać
nie tylko podmiotom zarejestrowanym
w naszym kraju, ale także poza jego
granicami między innymi do krajów
takich jak: Szwecja, Norwegia, Belgia,
Niemcy, Holandia, Włochy, Finlandia,
Francja, Hiszpania, Szwajcaria, Austria,
Dania, Portugalia, Irlandia, Wielka Brytania i Słowenia.
W Polsce podmiotem odpowiedzialnym
za wydawanie gwarancji pochodzenia
jest Urząd Regulacji Energetyki. Gwar a n c j e p o ch o d z e n i a en e r g i i
z OZE URE wydaje w formie elektronicznej i przekazuje bezpośrednio do
rejestru gwarancji pochodzenia. Gwarancja pochodzenia odpowiadająca wytworzeniu 1 MWh zielonej energii wydawana jest na okres 12 miesięcy od
dnia zakończenia okresu wytwarzania

energii elektrycznej w odnawialnym
źródle energii objętej wnioskiem
o wydanie gwarancji pochodzenia.
Każda gwarancja pochodzenia oznaczana jest indywidualnym numerem
i zawiera zakres danych tożsamy
z danymi wskazanymi we wniosku
o wydanie gwarancji pochodzenia
oraz posiada datę ważności.
Ważność gwarancji pochodzenia
wygasa z chwilą przekazania odbiorcy
końcowemu dokumentu potwierdzającego przysługujące wytwórcy energii gwarancje pochodzenia, a jeśli
dokument nie zostanie przekazany,
w terminie 12 miesięcy gwarancja
wygaśnie i zostanie wykreślona
z rejestru prowadzonego przez TGE.
Zgodnie z treścią ustawy wniosek
o wydanie gwarancji pochodzenia
składa się do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
lub operatora systemu przesyłowego
elektroenergetycznego, na którego
obszarze działania zostało przyłączone odnawialne źródło energii, w terminie 30 dni od dnia zakończenia
wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.
W związku z powyższym chcąc przybliżyć Państwu swoisty mechanizm
wsparcia OZE jakim są gwarancje
pochodzenia, zapoznać z wszelkimi
procedurami, wymaganiami formalnymi oraz przedstawić rolę wytwórcy
i operatora sieci, zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować
szkolenie: Gwarancje pochodzenia
energii odnawialnej - regulacje, wytwarzanie, obrót.
http://www.powermeetings.eu/konfer
en cje/ en / s z kol en ie -g wa ra n cjep ochod zen ia -en ergii-odna wialn ej 2015/

2015.12.08 - 2015.12.10
Londyn, Anglia
Wind Operator Congress Europe
Kongres umożliwi uczestnikom:
uczestnictwo w rozmowach na wysokim szczeblu ukierunkowanych na
zarządzanie energią wiatrową w Europe; spotkania i wymianę doświadczeń pomiędzy operatorami, dostawcami, finansistami oraz zapoznanie się
z najnowszymi trendami i wyzwaniami
stojącymi przed różnymi grupami
menadżerów i dostawców.
Podczas Kongresu zorganizowane
zostaną specjalne sesje networkingowe.

http://windoperatorcongresseurope.c
om/home#module

2015.12.09
Warszawa
Eksploatacja Instalacji Energetycznego Spalania w Ramach
BAT. Odstępstwa Od Konkluzji
Konkluzje BAT zgodnie z dyrektywą
IED będą podstawą do wydawania
pozwoleń zintegrowanych przez właściwe organy ochrony środowiska.
Nowe regulacje zmuszą więc marszałków i starostów do prawidłowego
określania parametrów udzielania
tych pozwoleń w oparciu o w/w dokumenty.
Dostosowanie instalacji do wymagań
określonych w konkluzjach BAT powinno nastąpić w terminie maksymalnie czterech lat od dnia ich publikacji
w Dzienniku Urzędowym UE. Tym
samym nakłada to na zakłady wiele
nowych obowiązków związanych
z podejmowaniem trudnych decyzji
modernizacyjnych oraz inwestycyjnych.
Bez dostosowania do wymagań konkluzji BAT od 2020 r. instalacjom
spalania grozi brak zgody na ich dalszą eksploatację.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania i ryzyka biznesowe, zespół
powermeetings.eu zaprasza Państwa
do udziału w seminarium: Eksploatacja instalacji energetycznego spalania
w ramach BAT. Odstępstwa od konkluzji.
W trakcie spotkania dowiedzą się
Państwo jak prawidłowo funkcjonować w tej nowej rzeczywistości
prawno – technicznej. Zapoznamy
Państwa z wieloma aspektami wynikającymi ze spotkania Technicznej Grupy Roboczej w Sewilli, jakie odbyło
się w czerwcu 2015. Zaproszeni
przez nas prelegenci: Małgorzata
Typko, Ekspert Ochrony Środowiska
oraz Michał Jabłoński reprezentujący
Towarzystwo Gospodarcze Polskie
Elektrownie dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym, pomogą
rozwiać wątpliwości, pojawiające się
sytuacje dyskusyjne czy też ryzykowne w zakresie dostosowania instalacji
do nowych standardów.
Szczególny nacisk w trakcie tego
seminarium położony zostanie na
kwestie związane z eksploatacją instala cji en erg etyczn eg o spa lan ia
w ramach BAT oraz odstępstwom od
konkluzji.

Wydarzenia
http://www.powermeetings.eu/konfe
ren cje/ en/ eksp loa tacja-insta lac jienergetycznego-spalania-w-ramachbat-odstepstwa-od-konkluzji/

2015.12.09 - 2015.12.10
Londyn, Wielka Brytania
Solar Power Generation Europe 2015
Konferencja dotycząca rynku technologii solarnych, w tym najważniejszych kwestii wpływających na łańcuch dostaw, optymalizacji wydajności, minimalizacji kosztów i zwiększenia efektywności łańcucha dostaw
poprzez wykonawstwo i najlepsze
praktyki dla zarządzania zasobami
słonecznymi.
http://www.spg-europe.com/

2015.12.10
Poznań
Europejska Karta Naukowca
i Kodeks Postępowania przy
rekrutacji pracowników naukowych w teorii i w praktyce
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Centrum Informacji dla
Naukowców EURAXESS zapraszają
na spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiej Karty Naukowca
i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego podjęło działania na rzecz
upowszechniania zaleceń Komisji
Europejskiej w sprawie Europejskiej
Karty Naukowca oraz Kodeksu
postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Przystąpienie
do realizacji Karty i Kodeksu przez
polskie jednostki ułatwi im aplikowan i e o g ra n ty eu r op e js ki e
w programie HORYZONT 2020.
Wprowadzenie i przestrzeganie
zasad będzie również krokiem
w drodze do uzyskania certyfikatu
Komisji Europejskiej HR Excellence in
Research.
Przyznawanie loga HR Excellence in
Research jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie
atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE.
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy ższego zapowied zia ło, iż
w konkursach na finansowanie
badań ze środków publicznych
oc zekiwane będ zie składanie
oświadczeń o przestrzeganiu zasad wynikających z Karty i Kodeksu. Ponadto jednostkom posiadającym logo HR Excellence in Research będą przyznawane dodatkowe punkty w ocenie parametrycznej.
W Polsce do tej pory logo HR
Excellence in Research otrzymało
6 instytucji. Jedną z nich jest Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, którego przedstawiciele opowiedzą o praktycznym
znaczeniu posiadania logo HR.
Podczas spotkania Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Jacek Witkoś omówi
kroki podjęte przy wdrażaniu
Karty i Kodeksu.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkol
enia-naszeszkolenia.php

2015.12.15 - 2015.12.16
Poznań
Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych - dwudniowe
warsztaty
Warsztaty dla osób zainteresowanych aplikowaniem do Komisji
Europejskiej, rozpoczynających
realizację lub już realizujących
projekty. Zagadnienia: zasady
z a r z ą d z a n ia p ro j e k ta mi, sp ecy fika cja p rojektów
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/szkol
enia-naszeszkolenia.php

2015.12.15
Bruksela, Belgia
Międzynarodowe Seminarium
- The human factor in energy
transition and security towards 2050
Seminarium będzie poświęcone dyskusji na temat ostatecznych
wyników projektu MILESECURE2050
i
s kupi
się

na trzech kluczowych kwestiach: wielowy mia rowa wied za ; in n owa c y jne modele; skuteczna polityka energetyczna.
W powyższych zakresach tematycznych
zostaną wygłoszone prezentacje, a następnie zorganizowane specjalne sesje
robocze w celu omówienia wyników. Podczas sesji podsumowującej omówione zostaną wyniki projektu
z udziałem europejskich ekspertów
i decydentów.
http://www.milesecure2050.eu/events/e
n/2015/07/20/ readab ou t/milesecu re2050-international-seminar-the-humanfac tor-in -energy-tran sition-secu ritytowards-2050

2015.12.16 - 2015.12.18
Neapol, Włochy
European Fuel Cell Conference &
Exhibition (EFC15)
Konferencja dotycząca materiałów, modelowania, badań laboratoryjnych, projektów systemu, paliw i dekarbonizacji
społeczeństwa oraz aplikacji ogniw paliwowych. Wśród omawianych zagadnień
znajdą się również ogniwa paliwowe
pracujące w trybie reverse, marketing
i narzędzia polityczne służące pełnej
komercjalizacji ogniw paliwowych, zagadnienia przekrojowe.
http://www.europeanfuelcell.it/

2015.12.18
Warszawa
XI międzynarodowa konferencja
P O W E R R I NG 2 0 1 5 p t.
„Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł –
efektywność, produktywność, dialog społeczny”
Od czasu rozpoczęcia ustrojowych
i gospodarczych przemian w końcu lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku polska
gospodarka znajduje się na ścieżce niskoemisyjnej modernizacji. Do tej pory
zaowocowała ona ponad 30% redukcją
emisji gazów cieplarnianych z poziomu
564,0 milionów ton CO2 w roku 1988
do 395,6 milionów ton CO2 w roku
2008. Biorąc pod uwagę uwarunkowania
zewnętrzne oraz zaangażowanie Polski
w politykę Unii Europejskiej, zejście z tej
ścieżki jest raczej niemożliwe i dalsza
transformacja polskiej gospodarki
w kierunku niskoemisyjnym jest nieunik-
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Wydarzenia
niona.
Unijna polityka energetyczna i klimatyczna stanowi dla Polski ogromne wyzwanie, bowiem istnieje obawa, że koszty
wspomnianej transformacji mogą być dla
nas zbyt wielkie w stosunku do korzyści,
zwłaszcza że dotychczasowe źródła
wzrostu ekonomicznego, takie jak relatywnie niskie koszty pracy czy dostępność tanich surowców, ulegają wyczerpaniu.
Potrzebne są rozwiązania systemowe.
Przyjmuje się, że jedną z kluczowych
dróg wiodących do dotrzymania unijnych zobowiązań przy zachowaniu stabilnej gospodarki będzie rozwój innowacji w energetyce prowadzących do restrukturyzacji przemysłu. To jednak
generuje spore wydatki, bowiem zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wiąże się
ze stosowaniem droższych technologii
o wyższych kosztach wytwarzania, które
z kolei wymagają większych nakładów
inwestycyjnych. Kształtowanie właściwej
jakości pracy systemu elektroenergetycznego to również stworzenie warunków do pracy słabo programowalnych
odnawialnych źródeł energii elektrycznej
(OZE) i powiązanie ich siecią z innymi
źródłami o przewidywalnych i stabilnych
warunkach pracy. Jednym z elementów
takiego systemu to tzw. „sieci inteligentne” (Smart Grids), których działanie polega na zarządzaniu i monitoringu konsumentów w czasie rzeczywistym, bowiem
dysp onowanie in formacjami onlin e
o aktualnym stanie daje możliwość szybkiej reakcji. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest rozwój połączeń transgranicznych.
Podczas konferencji będzie mowa
o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach
wspomagających rozwój i innowacyjność
sektora energetycznego, pamiętając przy
tym o źródłach finansowania oraz szansach na skuteczną realizację takich projektów. Trzeba podkreślić, że transformacja sektora musi nadążyć za oczekiwaniami rynku – należy nie tylko zaspokoić potrzeby odbiorców w zakresie
komfortu przy zachowaniu relatywnie
niskich cen za energię, ale także zapewnić wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Podczas konferencji uczestnicy przedyskutują następujące kwestie:

rozwiązania systemowe na rzecz
gospodarki niskoemisyjnej –

plany eu rop ejs ki e
a polskie możliwości realizacji

koszty wdrożenia rozwiązań
niskoemisyjnych w Polsce

rola sieci w drodze do spełnienia wymagań unijnych problemy budowy, rozwoju
i eksploatacji sieci energetycznych w Polsce

inteligentne zarządzanie.
Konferencja składać się będzie z czterech sesji z udziałem wielu polskich
i zagranicznych gości wysokiego
szczebla. Każda stanowić będzie dyskusję panelową z udziałem czołowych
przedstawicieli środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię
publiczną oraz członków parlamentu.
h ttp :// www.p roin westycje.p l/pl/xi miedzynarodowa-konferencja-powerring-2015
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.
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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.

