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NCBR zaakceptowało Studium Wykonalności Programu
Sektorowego Elektroenergetyki, które zostało przygotowane i złożone przez organizacje i firmy branży energetycznej zrzeszone w Polskim
Komitecie Energii Elektrycznej
(PKEE).
Wartość działań badawczych
objętych programem oszacowano na około 1 mld zł,
z czego połowa ma być wkładem własnym beneficjentów,
natomiast druga połowa pochodzić będzie z funduszy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wdrażanych
przez NCBR.
Studium Programu Sektorowego w wersji zaakceptowanej przez NCBR zakłada realizację projektów B+R (tzw.
agenda badawcza) w ramach
pięciu Problemów Badawczych:









W jaki sposób ograniczyć zbyt wysoki poziom
emisji zanieczyszczeń
przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego?
Jak podnieść konkurencyjność odnawialnych
źródeł energii (OZE)
w systemie elektroenergetycznym, by zwiększyć
udział energii pozyskiwanej z tych źródeł w miksie paliwowym sektora
elektroenergetycznego?
W jaki sposób poprawić
efektywność energetyczną w sektorze elektroenergetycznym?
Jak przygotować sektor
elektroenergetyczny do
nadchodzącego intensywnego rozwoju obszaru inteligentnej energii?



W jaki sposób zapewnić gotowość sektora
do nadchod zącego,
intensywnego rozwoju
en ergetyki p rosu menckiej?
Problemy badawcze zostały
podzielone na 21 Strategicznych Obszarów Badawczych,
a te z kolei na 41 Zagadnień
Badawczych. Cała agenda
dotyczy czterech makroobszarów: energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej, sieci elektroenergetycznych oraz nowych produktów i usług.
https://cenerg.ien.com.pl/wiad
omosc/items/programbadawczy-sektoraelektroenergetycznego-1813
Źródło: http://ptpiree.pl/

COP21 – chłodne reakcje naukowców
Porozumienie klimatyczne na konferencji COP21 wypracowało około
195 krajów. Wspólnie podejmą próbę ograniczenia wzrostu temperatury
na świecie „zdecydowanie poniżej”
2°C, aczkolwiek raczej na zasadzie
dobrowolności niż pod presją wiążących celów. Naukowcy wydają się
mieć mieszane uczucia co do dorobku konferencji. Niektórzy z nich mówią o „oszustwie”, podczas gdy inni
określają go mianem „dobrego początku”.
Dwa tygodnie intensywnych negocjacji nie były w stanie całkowicie pokonać barier politycznych i ekonomicznych, jakie od ponad 15 lat utrudniają
rozmowy na temat klimatu. Osiągnięto porozumienie, ale jego faktyczne
znaczenie jest przedmiotem interpretacji.
Z jednej strony doprowadzenie
przedstawicieli 195 krajów do kompromisu co do zasady spowalniania
globalnego ocieplenia jest bez wątpienia ogromnym sukcesem. Do samego
końca konferencji nie było pewności
co do ostatecznego uzgodnienia stanowisk, a wcześniej podejmowane
próby pokazały, iż nie można wyklu-

czyć ryzyka, że uczestnicy wyjadą
z niczym.
Trudno jednak nie poddawać w wątpliwość wartości porozumienia,
w którym nie zawarto wiążących
celów, zwłaszcza kiedy takie cele
zostały zaprezentowane przed rozpoczęciem konferencji COP21 jako
warunek konieczny dla poradzenia
sobie ze zmianą klimatu.
Jak zauważył po ogłoszeniu osiągnięcia porozumienia profesor James
Hansen, były naukowiec NASA często uznawany za „ojca teorii zmiany
klimatu”: „Zamiast działania są tylko
obietnice. Tak długo jak paliwa kopalne będą wydawać się najtańszym
źródłem energii, tak długo będą wykorzysty wane”. Główna sugestia
Hansena, aby każda tona wyemitowanego dwutlenku węgla była obłożona
opłatą w wysokości 15 USD (13,7
EUR) nie znalazła posłuchu.
Inni naukowcy, tacy jak Kevin Anderson, wicedyrektor Tyndall Centre for
Climate Change Research w Manchesterze, oświadczył nawet, że: „Z perspektywy biednej ludności na świecie,
zwłaszcza z półkuli południowej, tekst
w aktualnym kształcie plasuje się

gdzieś między niebezpiecznym a śmiercionośnym”.
Jednak nie wszyscy badacze podzielają tę
opinię. Jean-Pierre Gattuso, profesor
z francuskiego Narodowego Centrum
Badań Naukowych i Uniwersytetu Paryskiego stwierdził, że ujęcie celu 1,5 stopnia Celsjusza w porozumieniu było zaskakującym zwycięstwem na korzyść
planety. Corinne Le Quéré, dyrektor
Tyndall Centre for Climate Change Research, dodała nawet, że trzy elementy
niezbędne do stawienia czoła zmianie
klimatu zostały w „jakiejś formie” ujęte
w porozumieniu: utrzymanie ocieplenia
zdecydowanie poniżej dwóch stopni,
odejście w praktyce od paliw kopalnych
oraz przegląd raz na 5 lat wkładu każdego kraju w celu dostosowania działań.
Cały artykuł:
h ttps://c energ .ien .com.pl/wiadomosc /
items/wy znaczanie-trendow-w-naucecop21-chlodne-reakcje-naukowcow
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/

Kończą się badania efektywności spalania tzw. Błękitnego
Węgla
Prowadzone na dużą skalę badania
wdrożeniowe niskoemisyjnego paliwa węglowego, tzw. Błękitnego Węgla, kończy Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla z Zabrza. To paliwo, choć nieco droższe od zwykłego
węgla, może być stosunkowo czysto
spalane nawet w najprostszych paleniskach.
Jak poinformował PAP dyrektor
Centrum Badań Technologicznych
IChPW dr inż. Sławomir Stelmach,
projekt mający potwierdzić właściwości Błękitnego Węgla zakończy
się w kwietniu 2016 r. „Jeśli zostanie
potwierdzony korzystny efekt emisyjny tego paliwa, kolejnym krokiem
mogłoby być już uruchomienie produkcji na dużą skalę” - wskazał naukowiec.
Stelmach zaznaczył, że ze względu na
koszt - wyższy od ceny surowca,
jakim jest zwykły krajowy węgiel
energetyczny, wobec potrzeby jego
przetworzenia - Błękitny Węgiel
musiałby zostać objęty systemem
wsparcia. Trwające badania potwier-
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dziły już jednak wstępnie, że stosując
to paliwo bez przygotowań w istniejącym systemie infrastruktury, można
znacznie zredukować praktycznie
wszystkie emitowane zanieczyszczenia.
W ostatnich latach głównym problemem jakości powietrza w dużych
aglomeracjach – m.in. katowickiej czy
krakowskiej - stała się tzw. niska
emisja. To termin określający emisję
pyłów i gazów ze źródeł bliskich powierzchni ziemi (paleniska gospodarstw domowych, lokalne kotłownie, transport). Zanieczyszczenia te
zawierają m.in. drobinki węgla (sadzy)
i szkodliwe gazy.
W polskich warunkach niska emisja
staje się najbardziej dotkliwa zimą,
przy niskich temperaturach – wiążąc
się głównie ze spalaniem w prymitywnych, domowych piecach paliw niskiej
jakości, np. mułów węglowych czy
odpadów.
Proces spalania (suszenie węgla, częściowe odgazowanie, spalanie i dopa-

lanie produktów rozkładu) zwykle nie
jest tam pełny. Wydzielające się szkodliwe gazy i substancje – przede
wszystkim substancje smoliste - nie
trafiają lub nie znajdują się odpowiednio długo w strefie wysokich temperatur, by nastąpił ich rozkład. Wraz ze
spalinami trafiają do otoczenia.
Jakości spalin sprzyja stosowanie
„czystych paliw” w odpowiednich dla
nich instalacjach, przy czym z reguły –
im czystsze paliwo, tym wyższa jego
cena. Spalając dostępny węgiel (dobrej
jakości) w warunkach domowych,
można uzyskać czyste spaliny – pod
warunkiem zastosowania nowoczesnego kotła retortowego (koszt takich, często dotowanych do 50 proc.
urządzeń to przeciętnie 8-10 tys. zł).
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/koncza-sie-badania-efektywnosci
-spalania-tzw-blekitnego-wegla-1863
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
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Ograniczanie szarej energii uwięzionej w budynkach
Przemysł budowlany należy do największych na świecie konsumentów
energii i surowców, odpowiadając
jednocześnie za znaczącą część emisji
gazów cieplarnianych. Badania UE nad
innowacyjnymi materiałami budowlanymi pomagają w zmniejszaniu śladu
węglowego tej branży.
Emisje CO2 generowane przy produkcji betonu stanowią aż 5% światowych emisji gazów cieplarnianych.
Znacznych ilości energii wymaga również wytwarzanie innych materiałów
budowlanych, na przykład stali, cegieł
i plastików, podobnie jak procesy
wydobywania niezbędnych minerałów
i rud metodami górniczymi, odkrywkowymi i wiertniczymi.
W obliczu tego problemu prowadzone są europejskie badania nad tworzeniem nowych technologii i materiałów pozwalających zmniejszać
wpływ budownictwa na środowisko
poprzez minimalizację tzw. szarej
energii, czyli łącznej energii potrzebn ej d o wytworzenia ma teria łu
z uwzględnieniem energii zużytej do
wydobycia i przetworzenia surowców. Istnieje wiele możliwości osiągnięcia tego celu, o czym najlepiej

świadczy duża liczba projektów UE
z tej dziedziny.
Na przykład jeden z projektów rozwija możliwości produkcji mieszanek
betonowych z domieszkami surowców wtórnych, takich jak stałe odpady komunalne, plastiki, sprzęt elektryczny czy pianka poliuretanowa.
W niektórych zastosowaniach beton
można zastąpić materiałami biokompozytowymi i żywicami uzyskiwanymi
z odpadów i pasz rolniczych oraz
łodyg roślin o twardych włóknach,
takich jak len i juta.
Tworzone są nowe gatunki cementu,
w których spoiwa używane w gatunkach tradycyjnych, na przykład cemencie portlandzkim, są zastępowane
odpowiednikami niskowęglowymi.
CO2, ponieważ zawierają mniej wapna, przez co do ich produkcji potrzeba mniej kruszywa wapiennego.
Wp rowad zenie
materiałów budowlanych nowej
generacji opartych na tych
spoiwach mogłoby
zmniejszyć

szarą energię o 30%, obniżyć koszty
o 15% i poprawić właściwości izolacyjne
o 20%.
Zalety nowych materiałów znacznie wykraczają poza samo zmniejszanie śladu
węglowego sektora budowlanego. Nowe
materiały dorównują wytrzymałością
tradycyjnym, a przy tym są tańsze i mają
lepsze parametry — w zależności od
składu mogą być bardziej odporne na
ogień lub wilgoć, zapewniać lepszą izolację cieplną i akustyczną czy też poprawiać
jakość powietrza w pomieszczeniach za
sprawą braku związków lotnych.
Cały artykuł:
h ttps://cen erg.ien .com.p l/ wia domosc/
items/ og ra n icza n ie-s za rej -en erg iiuwiezionej-w-budynkach
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

Prognozowanie skutków
zmiany klimatu
Skutki globalnego ocieplenia dla Europy i reszty świata mogą być bardzo
dotkliwe. Finansowana ze środków UE
inicjatywa określa i wylicza skutki
zmiany klimatu oraz najlepsze strategie
reagowania na zmieniające się warunki
środowiskowe.
Unijny strategiczny cel, jakim jest ograniczenie globalnego wzrostu średnich
temperatur o najwyżej 2°C, musi opierać się na najlepszej dostępnej wiedzy
naukowej, aby umożliwić przewidywanie możliwych skutków. Dzięki inicjatywie IMPACT2C (Quantif ying projected
impacts under 2°C warming) uzyskano
bardziej przejrzysty obraz skutków
zmian klimatu i wiążących się z nimi
kosztów.
Korzystając z szeregu modeli komputerowych, udało się określić wpływ
ocieplającego się klimatu na takie czynniki jak woda, energia, rolnictwo, infrastruktura i zdrowie. Konsorcjum IMPACT2C zgromadziło wszystkie dostępn e dane d otyczące klima tu
w całej Europie. Dodatkowo, określon o w zo rc e z mia n y kl ima t u

Teemu Vehkaoja, CC BY 2.5, Wikimedia Commons
w oparciu o istniejące multimodelowe symulacje.
Partnerzy projektu przedstawili
kilka innowacji, na przykład zastosowanie zharmonizowanych scenariuszy socjoekonomicznych do
określenia skutków i sposobów
przystosowywania. Jednym z głównych elementów inicjatywy była
kwestia niepewności. Dlatego zostały opracowane metody zintegrowanej oceny niepewności oraz jej
konsekwencji w różnych sektorach.
Stworzono platformę modelowania
dla europejskich zasobów wodnych
oraz protokół do zestawiania modeli skutków dla hydrologii i wód.
W ramach inicjatywy IMPACT2C
skupiono się na stworzeniu wyczerpującej oceny skutków zwiększenia
temperatury o 2°C na leśnictwo,
rolnictwo i usługi ekosystemowe
oraz związanych z tym kosztów.
Ponadto konsorcjum opracowało
strategię modelowania jakości powietrza i przeprowadziło symulacje
z udziałem substancji zanieczyszcza-

jących atmosferę: ozonu, dwutlenku
azotu i cząstek stałych.
Do nowatorskich aspektów inicjatywy
IMPACT2C można zaliczyć wykorzystanie zharmonizowanych założeń socjoekonomicznych, gwarantujących zgodność
indywidualnych ocen ze scenariuszem
2°C, zarówno pod względem skutków,
jak i przystosowania. Zapewniły one też
kompatybilność ocen w ramach różnych
sektorów.
Poza przeprowadzeniem szeregu europejskich studiów przypadku, w ramach
projektu oszacowano też skutki zmian
klimatu w wybranych, reprezentacyjnych
obszarach szczególnie narażonych na te
zmiany. Były to m.in. Bangladesz, dwa
regiony w Afryce (dorzecza Nilu i Nigru) i Malediwy.
Cały artykuł:
h ttps://cen erg .ien.com.p l/wiadomosc/
items/prognozowanie-skutkow-zmianyklimatu
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

EEA: Zanieczyszczenie powietrza w Europie zabija, Polska w czołówce
Z powodu zanieczyszczeń powietrza
w ciągu roku w Europie umiera przedwcześnie ponad pół miliona ludzi.
W Polsce jest to 47,3 tys. osób - wynika z raportu Europejskiej Agencji
Środowiska (EEA).
Największym problemem jest zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi (PM
10 i PM 2,5), ozonem troposferycznym (O3) i dwutlenkiem azotu (NO2)
- podkreślają autorzy raportu "Air
quality in Europe — 2015 report". Raport dotyczy narażenia mieszkańców
Europy na zanieczyszczenia powietrza
i ich konsekwencji dla zdrowia. Dane
z lat 2012 i 2013 pochodzą z oficjalnych stacji monitoringowych w 40
krajach Europy.
Zanieczyszczenie powietrza jest największym pojedynczym zagrożeniem
dla zdrowia ludzi w Europie, związanym ze środowiskiem. Powoduje
skrócenie czasu życia mieszkańców
i przyczynia się do poważnych chorób,
m.in. serca, układu oddechowego
i nowotworów - alarmują autorzy
raportu.
Drobny pył zawieszony (tzw. PM 2,5),
czyli wszystkie aerozole atmosferyczne o wielkości 2,5 mikrometra lub
mniejsze, odpowiadał w skali Europy
w 2012 r. za 432 tys. przedwczesnych
zgonów. Ryzyko związane z narażeniem na ten rodzaj zanieczyszczenia

nie zmalało w stosunku do wcześniejszych lat.
Pyły zawieszone mogą powodować lub
pogłębiać choroby układu krążenia
i płuc, zawały serca, zaburzenia rytmu
serca i nowotwory. W 2013 r. aż 87
proc. mieszkańców unijnych miast było
narażonych na stężenia PM 2,5 przekraczające wartości ustanowione przez
WHO jako maksymalnie dopuszczalne
dla zdrowia. Norma jakości powietrza
przyjęta w Unii jest mniej rygorystyczna. W odniesieniu do niej na stężenia
PM 2,5 powyżej wartości docelowej
narażonych było jedynie 9 proc. mieszkańców miast.
Narażenie na kontakt z dwutlenkiem
azotu i ozonem przełożyło się odpowiednio na ok. 75 tys. i 17 tys. przedwczesnych zgonów.
Dwutlenek azotu wpływa na układ
oddechowy, a jednocześnie przyczynia
się do powstawania pyłów zawieszonych i przekroczeń stężenia ozonu.
W 2013 r. 9 proc. mieszkańców miast
w krajach UE było narażonych na stężenia NO2 przekraczające normy
WHO i identyczne normy UE. Większość (93 proc.) przekroczeń dotyczy
okolic dróg.
Narażenie na ozon jest wysokie
zwłaszcza w miastach. W 2013 r. na
jego stężenia powyżej wartości zalecanych przez WHO było narażonych 98
proc. mieszkańców miast UE.

W raporcie oszacowano też sytuację
poszczególnych krajów. Jeśli chodzi
o zanieczyszczenie pyłami PM 2,5, to
dla naszego kraju liczba związanych
z nimi przedwczesnych zgonów
w 2012 r. wynosiła 44,6 tys. Pod tym
względem wyprzedziły nas tylko
Niemcy, Włochy i Francja. Z kolei
z powodu zanieczyszczeń ozonem
przedwcześnie umarło 1,1 tys. Polaków (więcej zgonów było jedynie
w Niemczech, Włoszech, Francji
i Hiszpanii).
"Głównym problemem Polski są pyły
zawieszone i benzopiren. Głównym
ich źródłem są instalacje przemysłowe i ogrzewanie domów" - powiedział PAP ekspert EEA w dziedzinie
danych nt. jakości powietrza Alberto
González Ortiz. Pod względem średniej stężeń (ze wszystkich stacji pomiarowych) PM 2,5 oraz benzopirenu nasz kraj znajduje się w niechlubnej ścisłej czołówce Europy - zaznaczył. Dodał również, że w ostatnich
latach widać w Polsce niewielki, ale
stały spadek całkowitych krajowych
emisji PM 2,5.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i t e m s/ e ea - za n ie c zy s zc z en i e powietrza-w-europie-zabija-polskaw-czolowce-1809
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Płynna warstwa izolacji zewnętrznej budynków
Badacze projektu LAWIN (Large-Area
Fluidic Windows) pracują nad oknami
zapewniającymi wysoko wydajne pozyskiwanie energii słonecznej oraz wymianę cieplną przy pomocy aktywnych
skorup zewnętrznych budynku.
"W zasadzie chcemy otoczyć budynek
warstwą cieczy i regulować jego temperaturę", mówi koordynator projektu, prof. Lothar Wondraczek z Instytutu Badań Materiałowych Otto-Schott
(OSIM) na Uniwersytecie w Jenie.
Głównym elementem tej technologii
jest szkło strukturalne z wytłoczonymi
mikrokanałami, przez które przepływa
płyn funkcjonalny. Płyn umożliwia automatyczną regulację natężenia światła
lub poboru zewnętrznego ciepła przekazywanego do pompy cieplnej. Bieżący prototyp wykorzystuje roztwory
wodne, ale można zastosować dowolny płyn o znacznych właściwościach
pod względem wymiany cieplnej oraz
zapewniający nową funkcjonalność, np.
polichromatyczność (w przypadku gdy
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absorpcja optyczna płynu zależy od
skali napromieniania lub może być
regulowana elektrycznie).
Okna zeroenergetyczne
Okna i elementy fasady wykorzystujące
mikropłyny i pokrywające dużą powierzchnię opracowane w ramach
projektu LAWIN oparto na czterech
typach nowych materiałów: ekonomicznych, cienkich i wytrzymałych
szybach zewnętrznych; mikrostrukturalnym szkle walcowanym o architektonicznej jakości; związku szkło-szkło
zawierającym mikrokanały na płyn;
cieczy przechowującej ciepło, zaprojektowanej w celu zachowania przezroczystości i/lub aktywnej funkcjonalności na fasadzie i oknach. Konsorcjum
projektowe ma na celu ograniczenie
szarej energii i CO2 do zera w przypadku powierzchni okiennych po czterech miesiącach użytkowania. Kolejnym celem projektu LAWIN jest
zwiększenie izolacji cieplnej powierzchni okiennych o przynajmniej 20%, aby

zredukować zużycie energii podczas
całego cyklu życia budynku o 10%.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
t em s/ p ly n n a -wa rs twa -i zola c ji zewnetrznej-budynkow-1845
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/
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Sieć obiektów badawczych katalizatorem potencjału
biomasy w Europie
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ułatwili MŚP
i naukowcom dostęp do światowej
klasy obiektów testowych w celu
przeprowadzania badań na surowcach biopaliwowych nowej generacji.
Zakończony we wrześniu 2015 r.,
czteroletni projekt BRISK zgromadził 26 partnerów z całej Europy –
rozmaite instytucje akademickie
i naukowe – aby zbudować wysoce
rozpoznawalną sieć platform demonstracyjnych.
„Wiele MŚP i studentów nie ma
dostępu do tych obiektów” – wyjaśnia koordynator projektu, profesor
Andrew Martin z Królewskiego
Instytutu Technologicznego (KTH)
w Szwecji. „Celem projektu BRISK
było otwarcie tych platform dla
całego środowiska badawczego, aby
p rzezwyciężyć rozd robn ien ie
i umożliwić testowanie nowych
surowców”.
Ponad 200 osób z 26 krajów europejskich mogło przeprowadzać
w tych obiektach doświadczenia nad
biopaliwami drugiej generacji, przyczyniając się do wzmacniania konkurencyjności Europy w światowej
biog ospoda rce. Przedsięwzięcie
okazało się takim sukcesem, że już
zostały podjęte wysiłki, aby znaleźć
następcę BRISK.
„Projekt dobiegł końca, ale już pracujemy nad utworzeniem nowego
konsorcjum i znalezieniem zaproszenia do programu ‘Horyzont
2020’, które odpowiadałoby naszym
potrzebom” – informuje Martin.
„Dążymy do dalszego poszerzenia
zakresu, aby objąć większą liczbę
bioprocesów i szerszą gamę surowców”.
Zaawansowane biopaliwa wyprodukowane z biomasy mogą przyczynić
się do powstania tysięcy nowych
miejsc pracy poprzez pobudzenie
rozwoju obszarów wiejskich oraz
podnieść bezpieczeństwo energetyczne Europy jako zrównoważona
alternatywa dla paliw kopalnych.
Zwiększenie zastosowania biomasy
pomoże także Europie osiągnąć cele
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku 2020
i o 50% do roku 2050.
Aby ten potencjał wykorzystać,
partnerzy projektu BRISK przygotowali przeszukiwalną bazę danych

online o laboratoriach partnerskich
w całej Europie. Umożliwia ona
MŚP i naukowcom wyszukiwanie
szczegółowych informacji o obiektach zajmujących się konwersją
termiczną biomasy z zamiarem
przeprowadzenia w nich doświadczeń. Zamysł u podstaw projektu
był taki, że każdy naukowiec może
wnioskować o dostęp do partnerskiego obiektu zlokalizowanego
poza swoim krajem, wspomagając
tym samym współpracę transnarodową.
BRISK pokrywał koszty dostępu
oraz udzielał grantu na pokrycie
kosztów podróży i pobytu. Konsorcjum opracowało także protokoły
i bazy danych w celu ułatwienia
wymiany danych i porównywania
platform doświadczalnych, co jest
niezwykle ważnym dorobkiem,
który będzie dalej przynosić korzyści europejskiej społeczności naukowej.
W ramach wspólnych prac badawczych, partnerzy przygotowali nowe
metodologie doświadczalne, między
innymi techniki i procedury przetwarzania biomasy. Staże w obiektach trwały od kilku dni do trzech
miesięcy w przypadku doktorantów. Wszystkie one pogłębiły europejską wiedzę ekspercką w problematyce biomasy, zapewniając jej
transfer ponad granicami. „Projekt
odegrał istotną rolę pod względem
zachęcania do tworzenia sieci kontaktów naukowych, a także stwo-

rzył okazję do podniesienia jakości platform” – zauważył Martin.
Na przykład naukowiec ze Zjednoczonego Królestwa miał okazję do poszerzenia
zakresu swoich badań doktoranckich
w obiektach ENEA we Włoszech, przeprowadzając testy przekształcania biomasy w gaz syntezowy (którego głównym
zastosowaniem jest wytwarzanie energii
elektrycznej). Naukowiec z Uniwersytetu
w Kordobie, Hiszpania, miał okazję wybrać się na Politechnikę w Grazu, Austria,
aby pogłębić swoje badania nad biopaliwami (redukowanie tlenku azotu w czasie
spalania biomasy w małych kotłach na
biomasę).
„Przekonaliśmy się, że rozchodzenie się
wieści może zająć trochę czasu, a zatem
po koniec projektu wiele się działo” –
relacjonuje Martin. „Mamy nadzieję, że
w ramach kolejnego projektu, teraz kiedy
zyskaliśmy reputację, będziemy w stanie
dotrzeć do szerszego grona odbiorców,
a także przyciągnąć większą liczbę naukowców spoza UE”.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/item
s/ si ec - ob i e kt ow -b a d a wc zy c h ka taliza torem-p otencjalu -b ioma sy -weuropie
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

Źródło: Tapeciarnia.pl

Zintegrowany system okien zmniejsza straty ciepła
i zapewnia komfortową temperaturę
Wspierany ze środków UE projekt ma
na celu wyeliminowanie jednej z głównych przyczyn utraty ciepła w budynkach poprzez opracowanie zintegrowanego systemu okien, zapewniającego
budynkowi ciepło przy jednoczesnym
zwiększeniu poziomu izolacji.
Celem projektu MLSYSTEM jest wprowadzenie na rynek europejski wielofunkcyjnego okna poprzez wykorzystanie najnowszych pół-przezroczystych
technologii fotowoltaic znych (PV)
w szybach zespolonych.
Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu możliwa będzie przyjazna dla środowiska produkcja elektryczności przy
wykorzystaniu paneli PV zintegrowanych w zespolonej szybie. Jednocześnie
szyby zespolone będą przekazywać
energię cieplną pochodzącą z promieni
słonecznych do pomieszczenia, aby
zapewnić ekonomiczną opcję ogrzewania. Dodatkowo rozwiązania opracowane w projekcie MLSYSTEM zapewnią lepszą izolację cieplną w porównan iu ze standa rd owymi oknami.
Dzięki tym właściwościom właściciele
i administratorzy budynków będą mieli

okazję znacznie zwiększyć wydajność
pod względem zużycia energii. Zostanie to osiągnięte dzięki ograniczeniu
kosztów energetycznych i zmniejszeniu zapotrzebowania na kopalniane
źródła energii. Ponadto rozwiązanie
to zapewni wysoki poziom przezroczystości optycznej dzięki wykorzystaniu fotowoltaicznego barwnikowego ogniwa słonecznego (DSSC).
Rozwiązanie MLSYSTEM można wykorzystać nie tylko w przypadku
okien i dachów, ale także przy różnych fasadach, np. ścianach osłonowych w budynkach, powierzchniach
szklanych, holach, werandach, świetlikach, ścianach wewnętrznych, ściankach działowych i konstrukcjach
ogrodowych. Do tej pory takie miejsca były nieodpowiednie do montażu
PV.
Nowe okna powinny okazać się
szczególnie atrakcyjną opcją w przypadku nowych europejskich budynków o wyjątkowo niskim zużyciu
energii. Pierwszym krokiem zespołu
będzie komercjalizacja produktu koń-

cowego i zainteresowanie nim deweloperów. W przyszłości produkt będzie
także potencjalnie dostępny w sprzedaży dla indywidualnych gospodarstw
domowych.
Obecnie w ramach projektu finalizuje
się badania mające potwierdzić możliwości wprowadzenia na rynek takich
okien pod względem technicznym
i ekonomicznym. Ocena ta stanowi
pierwszą fazę projektu. Następnym
krokiem będzie złożenie wniosku
o dofinansowanie fazy drugiej w ramach prog ramu H ory zon t 2020
(instrument MŚP), aby umożliwić przeprowadzenie złożonych badań i prac
rozwojowych w celu oceny dalszego
potencjału produkcyjnego produktu
i jego wprowadzenia na rynek.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/ zin teg rowan y-sy stem-okien zmn iejsza -stra ty-ciep la -i-zap ewn ia komfortowa-temperature-1850
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis.europa.eu/

Rosjanie dostarczą paliwo jądrowe do
reaktora "Maria"
Rosyjska spółka TWEL dostarczy nisko
wzbogacone paliwo jądrowe do jedynego w Polsce badawczego reaktora
"Maria" - poinformował PAP Andrzej
Strupczewski z Narodowego Centrum
Badań Jądrowych.
TWEL to paliwowa spółka rosyjskiego
Rosatomu. Spółka podaje, że nisko
wzbogacone paliwo zostało specjalnie
stworzone dla "Marii". TWEL dostarcza paliwo jądrowe do 74 reaktorów
w Rosji i 15 w Europie i Azji.
Jak wyjaśnił PAP Strupczewski, rosyjska
oferta była najtańsza, a po drugie, firma
ma doświadczenie w produkcji paliwa
tzw. rurowego.
"Reaktor Maria był zaprojektowany
i zbudowany przez polskich inżynierów
i prawie wszystkie jego elementy były
wykonane w Polsce. Do tych nielicznych wyjątków, które nie były możliwe
do wykonania w Polsce, należało wysoko wzbogacone paliwo, bo takiego
paliwa nigdy się w Polsce nie produkowało, więc dostarczono go z ZSRR" powiedział Strupczewski.
Pierwsze paliwo miało wysokie - rzędu
80 proc. wzbogacenie uranu 235. Jednak od pewnego czasu na całym świecie dąży się do zapobieżenia rozprzestrzeniania się wysoko wzbogaconego
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uranu, czyli takiego, z jakiego można
zrobić bombę. Dlatego wymienia się
paliwo na nisko wzbogacone.
Jednak w "Marii" - w przeciwieństwie do zachodnich reaktorów paliwo znajduje się w specjalnych
rurach, a nie płytkach.
"Amerykanie opłacili nam pierwsze
nisko wzbogacone paliwo, które
zawierało 20 proc. uranu. To jednak
było kłopotliwe, bo rdzeń reaktora
jest bardzo ograniczony, paliwo
znajduje się w bardzo cieniutkich
rurkach, grubości rzędu 2 mm,
zmieszczenie tam pewnej ilości uranu wzbogaconego czterokrotnie
mniej niż pierwotnie, było problemem.
Jak dodaje Strupczewski, choć obecnie w jedynym polskim reaktorze
znajduje się paliwo francuskie, to w
ostatnim przetargu zdecydowano się
na wybór rosyjskiej spółki.
"Oprócz kryterium cenowego zdecydował fakt, że Rosjanie mają bardzo dobrze opanowaną technikę
robienia elemen tów rurowyc h
i robią to lepiej niż ktokolwiek na
świecie" - dodał Strupczewski.
Badawczy reaktor jądrowy „Maria”
jest obecnie jedynym w Polsce dzia-

łającym reaktorem jądrowym. Jego moc
wynosi 30 MW. Budowę "Marii" rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony
został w grudniu 1974 w ówczesnym
Instytucie Badań Jądrowych (IBJ).
Jest to rea ktor d oświa dc za ln oprodukcyjny obecnie przeznaczony m.in.
do napromieniania materiałów tarczowych do produkcji radioizotopów, badań
materiałowych i technologicznych neutronowej modyfikacji materiałów, badań
fizycznych i neutronograficznych, wykorzystania wiązek neutronów dla celów
medyc znych , celów szkoleniowyc h
w zakresie fizyki i techniki reaktorowej.
h ttp s://c energ.ien.c om.pl/wiad omosc /
items/rosjanie-dostarcza-paliwo-jadrowe
-do-reaktora-maria-1868
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
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Inteligentne okna z folią elektrochromatyczną: o krok od
realizacji
Kilka technicznych i gospodarczych
przeszkód uniemożliwiało wyprowadzenie urządzeń wykorzystujących
folię elektrochromatyczną z fazy badań. Celem projektu EELICON jest
pokonanie tych przeszkód poprzez
wyeliminowanie ograniczeń sprzętowych, automatyzację procesów i zweryfikowanie potencjalnego prototypu
procesu produkcyjnego o wysokiej
wydajności w celu wdrożenia ekonomicznej, wysoko wydajnej technologii
produkcji folii elektrochromatycznej.
Modernizacja okien przy pomocy
elektrycznie przyciemnianej warstwy
wykonanej z tworzywa sztucznego
jest wizją, która w końcu jest bliska
spełnienia. Na podstawie badań oceniających cykl życia ustalono, że wykorzystanie takich warstw w szkle
architektonicznym, drzwiczkach do
urządzeń, oknach samolotowych
i szyberdachach może znacznie przyczynić się do oszczędności energii,
a jednocześnie zwiększyć komfort
użytkowników.
W ramach finansowanego ze środków
UE projektu EELICON (Enhanced
Energy Efficiency and Comfort by Smart
Light Transmittance Control) skupiono
się na innowacyjnej technologii zmien-

nej przepuszczalności światła, którą opracowano w ramach projektu współfinansowanego z wcześniejszych programów ramowych
UE. Zespół projektu opracował
urządzenia wykorzystujące mechanicznie elastyczną i lekką folię elektrochromatyczną, oparte na technologii przewodzących polimerowych nanokompozytów o właściwościach znacznie przewyższających najnowocześniejsze technologie.
Dr Uwe Posset, koordynator projektu i kierownik grupy eksperckiej
w instytucie ZfAE — Centrum
Elektrochemii Stosowanej, Fraunhofer ISC, omawia dotychczasowe
osiągnięcia projektu.
Czy możecie już przedstawić jakieś
wyniki projektu odnoszące się do
zdefiniowanych celów?
Pracujemy nad demonstracyjną
linią produktów, aby wdrożyć
potencjalny proces produkcji folii
elektrochromatycznej, czyli folii
z tworzywa sztucznego, która
zmienia kolor pod wpływem niewielkiego napięcia. Takie folie
można wykorzystać do opracowania inteligentnych okien umożliwia-

jących regulację wpadających promieni słonecznych i światła w budynkach i pojazdach. Technologia ta
może potencjalnie zaoszczędzić
znaczne ilości energii zużywanej
przez systemy klimatyzacji. Przyciemnienie folii zmniejszy pochłanianie ciepła wewnątrz pomieszczenia
bez pogorszenia widoczności przez
okno. Folia umożliwia modernizację
istniejących okien.
Czy wyniki oceny cyklu życia są już
dostępne?
Tak. Wyniki w zasadzie potwierdzają, że proces produkcji tej technologii jest bardziej energooszczędny niż
proces wytwarzania standardowych
okien elektroch roma tycznych .
Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem oceny cyklu życia, aby zademonstrować energooszczędny potencjał folii elektrochromatycznych
w fazie użytkowania.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ in telig en tn e-okn a -z-folia elektrochroma tyczna-o-krok-od realizacji
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

20. Krajowa Inteligentna Specjalizacja dotycząca
gospodarki morskiej
W 2014 r. Marszałkowie Województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego zainicjowali proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarach
gospodarki morskiej. W wyniku prac
analitycznych, w których wzięli udział
przedstawiciele 62 przedsiębiorstw,
21 przedstawicieli uczelni i jednostek
naukowych oraz 15 partnerów społeczno-gospodarczych, w maju 2015 r.
zosta ł op racowa ny d oku men t
pn. Propozycja Krajowej Inteligentnej
Specjalizacji „Technologie i rozwiązania dla wykorzystania zasobów oraz

Źródło: Tapeciarnia.pl

potencjału wód morskich i śródlądowych”, wskazująca na potencjał
innowacyjny i konkurencyjny poszczególnych obszarów gospodarki
morskiej.
Kwestia rozszerzenia listy krajowych inteligentnych specjalizacji
(tzw. KIS) była również przedmiotem posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej
RP w dniu 30 września 2015 r. oraz
wielu roboczych konsultacji. W ich
wyniku wnioskodawcy przedłożyli

nową propozycję specjalizacji pn.
„Innowacyjne technologie morskie”.
Ministerstwo Gospodarki w październiku 2015 r. zwołało posiedzenie Komitetu Sterującego ds. KIS. w celu
omówienia ww. propozycji. W wyniku
przeprowadzonej dyskusji Komitet
Sterujący zaakceptował utworzenie
nowej 20. specjalizacji, jednocześnie
wypracowując jej nową, bardziej precyzyjną nazwę tj. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz
logistyki opartej o transport morski
i śródlądowy.
Nowa nazwa 20. specjalizacji została
zaakceptowana przez wnioskodawców, co ostatecznie zakończyło proces tworzenia nowej krajowej inteligentnej specjalizacji.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ id -20 -kra jowa -in telig en tn a sp ecjalizacja -dotyczaca -gosp odarki morskiej-1785
Źródło: Ministerstwo Gospodarki

MNiSW przeznaczy więcej pieniędzy na międzynarodowe
projekty
Nowe Rozporządzenie MNiSW, które
weszło w życie w grudniu 2015 roku
zwiększa dofinansowanie projektów
międzynarodowych aż do 90% wszystkich kosztów kwalifikowanych.
Zwiększone dofinansowanie dotyczy
projektów międzynarodowych współfinansowanych (PMW). To działania
prowadzone przez polskie jednostki
naukowe z zagranicznymi partnerami
w ramach międzynarodowych programów lub przedsięwzięć (m.in. Horyzont 2020).
Nowe regulacje pozwalają także na
ubieganie się o środki z budżetu nauki
na:

wniesienie wkładu krajowego,
który umożliwi udział we
wspólnym międzynarodowym
programie lub przedsięwzięciu;

wy korzy stanie zag ranic znej
infrastruktury badawczej;

opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, które wynikają
z zawartych umów międzynarodowych.
Rozporządzenie, o którym mowa, opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw.
Oprócz powyższych zmian, umożliwia

ono również realizację programu Premia na Horyzoncie, w którym dodatkowe finansowanie otrzymają polscy
uczestnicy projektów w Horyzoncie
2020. „HORYZONT 2020” to największy w historii program finansowania prac naukowo-badawczych w Europie. Jego budżet na lata 2014-2020
wynosi prawie 80 mld euro. Aby
zwiększyć poziom uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w tej
inicjatywie, MNiSW przygotowało
wsparcie finansowe na wynagrodzenia
dla zaangażowanych w nią osób.
Kryteriami podziału środków w ramach „Premii” będą m.in. rola polskieg o u c z e s tn i ka w p r o je k c i e
(koordynator lub partner) i tego, jaka
kwota środków Unii Europejskiej przypada na polskiego uczestnika konsorcjum projektowego.
Jeżeli finansowanie ze środków UE
wyniesie do 1 mln euro, wnioskodawca
będzie premiowany kwotą równą 20
proc. przyznanych mu środków. Jeżeli
finansowanie przekroczy milion euro –
poziom premii sięgnie 25 proc. Dodatkowe wsparcie w wysokości 10 proc.
już przyznanych środków otrzymają
koordynatorzy projektów oraz jedno-

stek naukowych, w których realizowane są granty Europejskiej Rady do
spraw Badań Naukowych.
Jedną z podstawowych zalet konkursu
ogłaszanego przez MNiSW będzie
ograniczenie zbędnych formalności.
Sama formuła przypominać będzie konkursy „szybkiej ścieżki” organizowane
przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. Nabór wniosków będzie
trwał cały rok – kolejne wnioski przekazywane będą do zespołu ekspertów
i oceniane w przeciągu trzech miesięcy.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ mn isw-p r ze zn a c zy-wiec ejpieniedzy-na-miedzynarodowe-projekty
-1816
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/p remia-na-hory zonc ie-mniswd ofin a n su je-p olskie -p roj ek ty-whoryzoncie-2020
Źródło: MNiSW

Opublikowano nowe zasady oceny jednostek naukowych
Uwzględnienie różnic między konkretnymi dziedzinami naukowymi czy nowa
lista czasopism dla nauk humanistycznych i społecznych to niektóre ze
zmian, jakie wprowadza nowe rozporządzenie dotyczące oceny parametrycznej jednostek naukowych. Zostało
ono opublikowane w Dzienniku Ustaw
w środę 2 grudnia 2015 roku.
Wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych są jednym z elementów służących do ustalania wysokości
tzw. dotacji statutowej z budżetu państwa. Ocenie tej podlega ok. 1000
jednostek - wydziały uczelni, instytuty
badawcze i instytuty PAN.
Oceny jednostek dokonuje Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocena polega na zaklasyfikowaniu jednostki
do jednej z czterech kategorii: od A+
dla jednostek wybitnych, do C oznaczającej poziom niezadowalający.
Nowe rozporządzenie parametryzacyjne zostanie zastosowane w 2017 r.
Według nowych kryteriów, w ocenie
jednostek naukowych uwzględniane
będą różnice między dziedzinami nauki.
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Ze względu na specyfikę nauk humanistycznych i społecznych, w ocenie dorobku publikacji stworzono też dodatkową listę czasopism naukowych (lista
C), która ogłaszana będzie przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Określona zostanie liczba punktów za
publikację artykułu w danym piśmie
z listy.
Nowością jest odrębny tryb oceny
jednostek naukowych niejednorodnych, czyli jednostek naukowych prowad ząc ych d zia ła ln ość nau kową
w różnych obszarach wiedzy. Jednostki
takie będą oceniane w ramach odrębnych grup wspólnej oceny (GWO),
i dla każdej jednostki niejednorodnej
będą wyznaczane jednostki referencyjne. Takie rozwiązanie ma wyeliminować dotychczasowe problemy związane z właściwym kwalifikowaniem jednostek niejednorodnych do grup
wspólnej oceny.
Zmiany dotyczą m.in. sposobu oceny
monografii naukowej. Rozporządzenie
wprowad za też pojęcie kategorii

"monografii wybitnej". Podstawą do
uznania monografii za dzieło wybitne
będzie uzyskanie prestiżowej nagrody. Wartość takiej monografii wyniesie 50 pkt - dwa razy więcej, niż za
inne monografie.
Prace nad rozporządzeniem rozpoczęły się w 2013 r. W spotkaniach
org anizowanych p rzez MNiSW
uczestniczyło blisko 300 osób, dokument był wielokrotnie konsultowany
z przedstawic ielami środ owiska
i organizacji naukowych - przypomniał resort nauki.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ opublikowano-nowe-zasadyoceny-jednostek-naukowych
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
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Powstało Inventorum, czyli Facebook dla naukowców
i przedsiębiorców
Kontakty między naukowcami i przedsiębiorcami będą łatwiejsze dzięki portalowi społecznościowemu Inventorum.
Serwis działa analogicznie do Facebooka, a stworzyli go eksperci z Ośrodka
Przetwarzania Informacji – PIB (OPI
PIB), instytucji posiadającej największą
bazę danych o polskiej nauce.
Inventorum
(www.inventorum.opi.org.pl) to portal
sp ołecznościowy d la naukowców
i przedsiębiorców. Każda zarejestrowana w portalu osoba – naukowiec czy
przedsiębiorca – będzie otrzymywał
powiadomienia o nowościach z obszaru swoich zainteresowań i rekomendacje kontaktu z innymi użytkownikami.
O uruchomieniu portalu poinformowali przedstawiciele OPI-PIB w przesłanym PAP komunikacie.
Dzięki nowemu portalowi społecznościowemu naukowcy dostaną nowe
narzędzie kontaktu z przedsiębiorcami
i firmami, które potencjalnie mogłyby
być zainteresowane wynikami badań
naukowych.
"Inventorum to inaczej program internetowy, który za sprawą tzw. inteligentnych algorytmów dostosuje się do
użytkownika. W trakcie korzystania

system uczy się zachowań i preferencji
użytkownika, aby trafnie dobierać dla
niego partnerów do współpracy i ułatwić ich wyszukiwanie" – wyjaśnia kierownik projektu Inventorum i kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI PIB, dr
Jarosław Protasiewicz.
Jak wyjaśnia, system pomoże ocenić
naukowcom planującym pracę badawczą, czy ich projekt jest tym, na co
czeka rynek. "Dzięki Inventorum naukowiec znajdzie też sponsora, partnera
do grantu lub współpracownika do
projektu. Kalendarz konferencji pokaże
mu najciekawsze wybrane pod jego
kątem wydarzenia, na których będzie
mógł nawiązać ciekawe kontakty" –
mówi o funkcjach portalu koordynator
projektu z OPI PBI.
Prof. Dorota Dobija z Akademii Leona
Koźmińskiego (ALK jest partnerem
Inventorum) przyznaje: "To praktyczne
narzędzie dla firm, dla których współpraca z nauką ma znaczenie strategiczne. To jedno miejsce w Internecie,
gdzie dotrą bezpośrednio do wszystkich potencjalnych partnerów naukowych z
Polski" –

wyjaśnia.
OPI-PIB od 25 lat gromadzi informacje
o instytucjach naukowych, uczonych
i ich działaniach. Udostępniane są one
w portalu www.Nauka-polska.pl. Instytut tworzy też bazę POL-on – źródło
wiedzy o wszystkich polskich jednostkach naukowych, w tym o uczelniach.
To właśnie na podstawie tych danych
powstał i działa nowy portal społecznościowy. "Liczymy na to, że Inventorum
pomoże naukowcom w komercjalizacji
wyników badań i przyczyni się do
zwiększenia konkurencyjności polskich
firm" – mówi dr Olaf Gajl, dyrektor
OPI PIB.
Prace nad Inventorum trwały 21 miesięcy. Równolegle do prac zespołu programistów i badaczy OPI PIB, przeprowadzono badania potrzeb i doświadczeń osób, które zajmują się innowacjami w przedsiębiorstwach.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
m s/ p o ws ta lo -in v en to ru m -cz yli f a c eb oo k-d l a -n a u k owc ow -i przedsiebiorcow-1806
Źródło: PAP– Nauka w Polsce

Jarosław Gowin: nowy
minister nauki
i szkolnictwa wyższego
Urząd ministra nauki i szkolnictwa
wyższego objął Jarosław Gowin – dr
nauk politycznych, wsp ółtwórca
i wieloletni rektor Wyższej Szkoły
Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera
w Krakowie, wiceprezes Rady Ministrów RP.
Jarosław Gowin urodził się 4 grudnia
1961 r. w Krakowie. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależneg o Zrzeszenia Stud en tów ora z
“Solidarności”. Stypendysta Uniwersytetu Cambridge.
W latach 1989-1994 pełnił rolę sekretarza a od 1995-2005 redaktora naczelnego miesięcznika “Znak”. Pomysłodawca Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Jest
autorem wielu książek, artykułów
publicystycznych, recenzji i wspomnień.
W 2003 utworzył Wyższą Szkołę
Europejską im. ks. Józefa Tischnera
w Krakowie, której rektorem był do
roku 2011. Od 2005 roku zasiadał

w Senacie
IV
kadencji.
B y ł
c z ł on k i e m
K omisji
Nauki i
Edukacji
o r a z
K omisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.
Od 2007 r. poseł na Sejm RP VI i VII
kadencji. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w
sejmie VII kadencji. Podczas swojej
pracy parlamentarnej był m.in. przewodniczącym Zespołu ds. Konwencji
Bioetycznej oraz przewodniczącym
nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia
poselskich projektów ustaw o zmianie
Konstytucji RP. Jest także członkiem
Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Źródło: Tapeciarnia.pl

Współpracuje z Fundacją św. Mikołaja,
działającą na rzecz tworzenia domów
samotnych matek i hospicjów, a także
ze stowarzyszeniem „Siemacha”. Zasiada w Radzie Patronackiej Krakowskiego Hospicjum dla dzieci imienia ks.
Józefa Tischnera.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/ja rosla w-g owin -n owy -ministernauki-i-szkolnictwa-wyzszego
Źródło: MNiSW

Gowin: ważne wyłonienie w Polsce flagowych uczelni
i obszarów nauki
Potrzebne jest wyłonienie w Polsce
ośrodków wiodących i obszarów nauk
stosowanych, dzięki którym Polska
będzie liczyć się na świecie – powiedział w sobotę Jarosław Gowin, kandydat na ministra nauki i szkolnictwa
wyższego w rządzie Beaty Szydło.
Gowin podczas swojego wystąpienia na
kong resie K lubu Jag ielloń skieg o
w Warszawie zaznaczył, że będzie proponował szefowej nowego rządu pewne priorytety dotyczące resortu nauki.
Zaznaczył, że najpilniejsze będzie odbiurokratyzowanie szkolnictwa wyższego. Zapowiedział, że będzie finalnie
dążył do uchwalenia nowej ustawy
o szkolnictwie wyższym. Ma to być
ustawa „nowa, bardzo odchudzona,
pozostawiająca dużo więcej wolności
uczelniom”.
Gowin stwierdził, że w resorcie nauki
nie będzie czystek politycznych czy
ideologicznych, ale że każdy urzędnik
b ęd zie miał szan sę uc zestnic zy ć
„w sanacji polskiego państwa”. „Ale
wszystkich będę bardzo bezwzględnie
rozliczał z liczby przepisów, które wyeliminują” – powiedział.
„To nie ma być kultura tworzenia nowych regulacji, tylko kultura poszerza-

nia wolności, czyli deregulowania, ograniczania przepisów” – zaznaczył.
Kolejnym z obszarem jest innowacyjność polskiej nauki i gospodarki. Przyznał, że tu potrzebne będą skoordynowane działania kilku resortów. Zaznaczył, że być może potrzebne będą
zmiany w Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju tak, by dyrektor tej agencji
ponosił większą odpowiedzialność za
efekty prowadzonych w ramach jego
agencji programów.
Gowin stwierdził też, że „to, co należy
jak najszybciej zrobić i co wywoła gigantyczny i opór ze strony środowiska
naukowego (…) to będzie wyłonienie
obszarów naukowych, w których naprawdę możemy osiągnąć poziom światowy w krótkim czasie”. Jak wyjaśnił,
ma na myśli badania stosowane, które
przekładają się na wzrost gospodarczy.
„Jeżeli jako państwo nie zdecydujemy
się na proces wyłonienia uczelni flagowych i flagowych obszarów badawczych, to nie wykorzystamy szansy
nadgonienia i jakościowego skoku cywilizacyjnego, a ta szansa istnieje” –
powiedział Gowin.
Jak przyznał, jest świadom, że propozycja ta może być kontrowersyjna poli-

tycznie i „w obrębie zaplecza parlamentarnego budząca spory sprzeciw”.
Ogólnopolski Kongres Klubu Jagiellońskieg o odbywa się pod hasłem
„Chcemy więcej!”. Organizator kongresu Jan Maciejewski powiedział PAP:
"Kongres ma być szansą przedstawienia wizji zmiany Polski, jaką ma środowisko Klubu Jagiellońskiego". Wyjaśnił,
że chodzi o zmiany dotyczące kultury,
gospodarki innowacji, szkolnictwa
wyższego i edukacji. Wizja ta skonfrontowana ma być z wizją zaproszonych polityków.
Klub Jagielloński powstał w Krakowie
26 lat temu. Teraz działa w całej Polsce. To stowarzyszenie, które skupia
studentów i młodych absolwentów
uczelni z całej Polski. "Jesteśmy organizacją konserwatywną, ale nie afiliujemy
się przy żadnej partii politycznej" powiedział PAP Maciejewski.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/g owin -wa zn e-wylonien ie-wpolsce-flagowych-uczelni-i-obszarownauki-1786
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce

Gowin: celem rządu jest reindustrializacja Polski w oparciu
o polską naukę
Powołanie Rady ds. Innowacyjności
oraz opracowanie „Paktu dla nauk
technicznych” – te m.in. działania uściślające współpracę nauki i biznesu
w celu reindustrializacji Polski zapowiedział wicepremier minister nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Gowin był gościem obrad Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), które odbywają się
w Akademii Morskiej w Gdyni.
W trakcie zamkniętej dla mediów konferencji omawiano m.in. sprawę „Paktu
dla nauk technicznych” – dokumentu,
nad którym pracuje KRPUT, a który
ma zawierać diagnozę oraz nakreślić
kierunki i formy rozwoju polskich nauk
technicznych. W dyskusji z udziałem
Gowina skupiono się przede wszystkim
na konieczności uściślenia współpracy
między polską nauką a biznesem.
„Uczelnie techniczne są podstawowym
partnerem dla biznesu w dziele modernizacji polskiej gospodarki – budowy
tego, co się nazywa na świecie gospodarką opartą na wiedzy” - powiedział
dziennikarzom po zakończeniu obrad
Gowin. Przypomniał, że w ostatnich
latach w Polsce przybyło wiele instru-
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mentów, które mogą służyć modernizacji gospodarki.
„Powstało wiele ośrodków badawczych, mamy infrastrukturę naukową
naprawdę na często światowym wręcz
poziomie. Z drugiej strony to się nie
przełożyło na wdrożenie” – podkreślił
minister nauki.
Jak ocenił, "między polskim światem
biznesu a światem nauki rozpościera
się coś, co jest określane mianem
+doliny śmierci+".
"Powstają bardzo ciekawe projekty
naukowe, ale nie ma pieniędzy na ich
wdrożenie: z jednej strony duże państwowe firmy do tej pory nie były
zainteresowane współpracą ze światem nauki, z kolei duże zagraniczne
koncerny mają swoje ośrodki badawcze za granicą. Natomiast potencjał
przedsiębiorstw prywatnych jest na
ogół zbyt mały, żeby wdrażać rozwiązania innowacyjne” – zaznaczył Gowin.
Jak dodał, współpraca nauki i biznesu
jest często bardzo skomplikowana.
„Tutaj efekty często przychodzą nawet
nie po latach, a po dziesięcioleciach” –
podkreślił.

Według ministra celem obecnego rządu jest „reindustrializacja czy może
neoindustrializacja Polski w oparciu
o zasoby polskiej nauki”. „Na dłuższą
metę polska gospodarka będzie innowacyjna wtedy, kiedy będziemy mieli
innowacyjną naukę” – powiedział Gowin. Jak zaznaczył, „trzeba zintensyfikować działania zmierzające do innowacji – do tego, aby polska gospodarka
miała charakter jak najbardziej innowacyjny”.
Według wicepremiera jednym z takich
narzędzi może być „Pakt nauk technicznych”. „To bardzo cenna inicjatywa świadcząca o tym, że samo środowisko naukowe czuje potrzebę bliższej
współpracy ze światem gospodarki” –
mówił Gowin. Podkreślił, że KRPUT
zaprosiła kierowane przez niego ministerstwo do współpracy przy opracowaniu paktu.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i t ems / g o win -c e le m- r za d u -j e st reindustrializacja-polski-w-oparciu-opolska-nauke
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce
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Debata PAP: problem we współpracy nauki z biznesem
Brak współpracy i przepływu informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi
i biznesem, złe zarządzanie talentami
i wyzwania komercjalizacji projektów
– to niektóre z problemów, które
wymienili uczestnicy debaty PAP
„Wdrażanie projektów innowacyjnych
w Polsce – wyzwania i bariery”.
Prof. Joanna Cygler z Fundacji Instytutu Innowacyjnej Gospodarki mówiła,
że problemem jest otwartość polskich
uczelni na nowe pomysły, finansowanie od pomysłu do przemysłu oraz
stawianie na innowacyjność na samych
uczelniach i w jednostkach badawczo
rozwojowych.
„Druga kwestia, jeśli mówimy o jednostkach naukowych, to są warunki
prowadzenia badań naukowych. Tu
jest dużo do zrobienia. Jest problem
komercjalizacji tych projektów” zaznaczyła.
Dodała, ze oprócz problemu ze
współpracą, istnieje także problem
dotarcia do odpowiednich informacji.
„Chodzi o brak informacji o tym, kto
tak naprawdę czym się zajmuje” –
powiedziała.
Prof. Tadeusz Pietrucha z Narodowej
Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
zaznaczył, że ciekawe pomysły powstają rzeczywiście w nauce, a realizowane są w małych i średnich firmach, które są de facto skomercjalizowanymi zespołami naukowymi. "Firma,
a nie instytucja naukowa jest po to,
żeby tworzyć produkt” – powiedział.
Prof. Artur Świergiel z Narodowej
Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
mówił o potrzebie zmiany atmosfery
na uczelniach. „Pracownik na uczelniach jest doceniany nie za badania,
tylko za publikacje. Wynalazków nie
można zamówić, kreowanie wynalazków to pewien proces. Inaczej myśli
badacz, inaczej wynalazca, inaczej
przedsiębiorca” – zaznaczył.
Dodał, ze na uczelniach brakuje życzliwości dla osób, które chcą nawiązać
kontakt z przemysłem. „W Polsce nie
ma tradycji przechodzenia z uczelni do
przemysłu i z powrotem. Te środowiska są zamknięte. Ktoś, kto wyjdzie ze
środowiska uczelnianego nie ma szans
tam wrócić. Nie ma też śmiałości ze
strony firm, żeby przyszły na uczelnie
i prosiły o pomoc” – powiedział
Świergiel.
Prezes KGHM Herbert Wirth mówił
o tym, że w Polsce potrzebne jest
wytworzenie „ssania na innowacyjne
produkty”. Podkreślił, ze nie ocenia
negatywnie poziomu współpracy nauki
z biznesem. Wskazał, że gdy w jego

Źródło: Tapeciarnia.pl
firmie istnieje potrzeba wytworzenie
urządzenia dedykowanego do konkretnej sytuacji (eksploatacji złoża),
nie wyobraża sobie, żeby „miliony”
małych firm pracowały na ten cel.
Dlatego też tworzy własne centrum
badawcze, co ma odpowiadać na
potrzeby KGHM. Jego zdaniem problemem polskiej innowacyjności jest
brak zaufania między ludźmi. "Wydaje
mi się, że mamy już infrastrukturę, ale
nie nauczyliśmy się współpracować" powiedział.
Daniel Maksym, dyrektor w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
powiedział, że badania mają nam służyć, żeby poprawiać jakoś naszego
życia. "Jeśli mamy w nie inwestować,
to inwestujemy w nie pieniądze publiczne po to, żeby przynosiły korzyść
społeczeństwu. Nie ma jednego modelu. Testujemy różne modele, jedne
są mniej, drugie bardziej skuteczne.
W jednej sytuacji trzeba wejść kapitałowo, w innej trzeba dać bezzwrotny
grant" - powiedział. Dodał, że problemem jest to, że polską nauką rządzą
w dużej mierze ludzie, którzy uzyskiwali tytuły naukowe w latach 80. "Oni
nie mieli prawdopodobnie szansy
wdrożenia projektów w przemyśle.
To były lata 80., początek lat 90.
Potem zaangażowali się w dydaktykę"
- wyjaśnił.
Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Patrycja Zielińska powiedziała
podczas debaty, że oprócz braku
współpracy nauki z biznesem brakuje
również współpracy między instytucjami zajmującymi się innowacyjnością w Polsce. "Mamy wiele narzędzie
wspomagających, mamy fundusze

europejskie, są instytucje zajmujące
się innowacyjnością, organizacje
i instytuty. Jakie są problemy? Kluczowa to jest współpraca nauka
i biznesu, ale również instytucji" zaznaczyła.
Paneliści rozmawiali też o finansowan iu in nowacyjn ych p rojektów
w Polsce. „Dopiero od kilkunastu lat
uczymy się aplikować o duże pieniądze” – zauważyła prof. Cygler. "Jeśli
chce się zdobyć unijne pieniądze, to
musi to być projekt innowacyjny,
musi on być efektem współpracy
i - to co jest ważne – brane są pod
uwagę mierniki ekonomiczności
i wydajności tych pieniędzy. One są,
tylko trzeba się nauczyć je zdobywać
– oceniła.
"Starsze roczniki zaczynają odchodzić, wchodzą młodzi naukowcy,
niezwykle rzutcy, przedsiębiorczy,
z otwartą głową, bez kompleksów
językowych, kulturowych, a uczelnie
widzą potrzebę kształcenia menadżerów na rynek właśnie innowacyjności" – stwierdziła Cygler. Dodała, że
„inżynier jest od innowacji i pomysłów, więc szkoda jego czasu na
chodzenie z kapeluszem, od tego
powinien mieć ludzi, którzy mu zapewnią źródła finansowania”.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ d eb a ta -pa p -p rob lem-wewspolpracy-nauki-z-biznesem
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Prof. Żylicz: uprawiamy zaściankową naukę, ale są wyjątki
W Polsce zbyt często uprawiamy zaściankową naukę, ale mamy wyjątki powiedział PAP prof. Maciej Żylicz.
Kierowana przez niego Fundacja na
rzecz Nauki Polskiej chce utworzyć
Międzynarodowe Agendy Badawcze,
prowadzące badania na najwyższym
światowym poziomie.
"Ogólnie w Polsce uprawiamy zaściankową naukę, ale od tej reguły są wyjątki, ja je nazywam wyspami szczęśliwośc i. Byłoby nied obrze, gdybyśmy
wszystkich wrzucali do tego samego
worka" - powiedział PAP prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej
Żylicz.
Rodzimi naukowcy - zwrócił uwagę - są
przecież bardzo dobrzy w fizyce cząstek elementarnych i wysokiej energii.
Podobnie w chemii polimerów, matematyce, szczególnie analizie matematycznej, która - w rankingach sporządzonych na podstawie liczby cytowań
w poszczególnych dziedzinach nauki plasuje się na 12. miejscu na świecie.
Także w obszarze biologii strukturalnej
polscy naukowcy zajmują 12. miejsce.
"Polski system nauki powinien postawić
na jakość jej uprawiania na każdym
etapie: przy ocenie jednostek badawczych w KEJN (Komitet Ewaluacji Jed-

nostek Naukowych - PAP), a także na
poziomie indywidualnym - przy postępowaniach nadania stopni i tytułu naukowego: doktora, doktora habilitowanego i profesora. Na każdym z tych
etapów trzeba zastanowić się, czy dorobek danej osoby jest wybitny. Jeśli
jest średni lub słaby, to nie należy go
promować" - ocenił prezes FNP.
Zdaniem prof. Żylicza mamy szansę
stworzyć w Polsce ośrodki wiodące
w skali światowej, ale nie w ramach
obecnego prawodawstwa. "Ustawy
o szkolnictwie wyższym, instytutach
badawczych, czy o Polskiej Akademii
Nauk nie promują jakości, ale uśredniają wszystkich" - zaznaczył rozmówca
PAP.
Jednym z pomysłów FNP na podniesienie poziomu polskiej nauki i wyjście
z zaścianka mają być Międzynarodowe
Agendy Badawcze (MAB).
"To będą nowe jednostki, uprawiające
naukę na najwyższym poziomie - zapowiedział prof. Żylicz. - Agend ma powstać maksymalnie dziesięć, a na realizację całego projektu przeznaczono
z funduszy strukturalnych nowej perspektywy ponad 120 mln euro. Każda
z tych jednostek mogłaby dostać do 50
mln złotych, jednak trudno na razie
przewidzieć, czy wszystkie pochłoną

Narodowe Centrum Nauki dofinansowało
już 10 tys. projektów
Już ponad 10 tysięcy projektów badawczych uzyskało finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. W rozstrzygniętych niedawno konkursach OPUS 9,
PRELUDIUM 9 i SONATA 9, na prowadzenie badań przyznano naukowcom
niemal 355 mln zł.
"Łącznie w rozstrzygniętych po raz
dziewiąty konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA polscy naukowcy
złożyli do Narodowego Centrum Nauki 4263 wnioski. Finansowanie na łączną kwotę niemal 355 mln zł otrzyma
ponad 21 proc. z nich" - informuje
w przesłanym komunikacie Narodowe
Centrum Nauki.
"Narodowe Centrum Nauki działa
dopiero od pięciu lat, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że polscy naukowcy
już ponad dziesięć tysięcy razy skorzystali z naszego wsparcia" – mówi dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki.
"Co więcej, w rozstrzygniętych właśnie
konkursach współczynnik sukcesu wrócił do poziomu ponad 20 proc., przede
wszystkim dzięki dodatkowym 110
milion om złotych p rzewid ziany m
w budżecie NCN na rok 2016. Mam
nadzieję, że taki dodatkowy zastrzyk
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finansowy pomoże polskim naukowcom rozwinąć skrzydła i pozwoli im
prowadzić naprawdę wartościowe
badania" – podkreśla prof. Błocki.
Kierownikiem dziesięciotysięcznego
projektu zakwalifikowanego do finansowania w rozstrzygniętym właśnie
konkursie SONATA 9, jest dr inż.
Maciej Zawadzki z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Badania będą dotyczyć wodnych układów
dwufazowych.
"Gdyby zapytać przeciętnego człowieka, czym są dwuskładnikowe układy
wodne, zapewne w pierwszym skojarzeniu wymieniłby nazwę któregoś
z popularnych alkoholowych drinków,
tymczasem ABS-y (z ang. Aqueous Biphasic Systems) to coś, co bardziej
przypomina znane wszystkim połączenie wody z oliwą. Nawet po starannym zmieszaniu, w naczyniu ponownie
pojawią się dwie warstwy. Charakterystyczną cechą układów dwufazowych
jest to, że uzyskanie z nich homogennej cieczy możliwe jest tylko w tzw.
krytycznej temperaturze mieszania" –
mówi dr Maciej Zawadzki. "W swoich

takie same środki. Agendy nie dostaną
też całej kwoty od razu, tylko w miarę jak będą rosły, jak będą w nich
tworzone nowe zespoły naukowe.
Ważne jest, żeby jednostka otrzymała
tyle pieniędzy, aby już po siedmiu
latach działania mogła się wtopić
w naszą strukturę uprawiania nauki
i aby mogła stać się partnerem
w badaniach naukowych stymulujących gospodarkę w Polsce".
Do konkursu organizowanego przez
FNP mogą się zgłosić wybitni uczeni,
którzy chc ielib y za łożyć MA B.
"Chcielibyśmy, aby byli to świetni
naukowcy, cieszący się uznaniem nie
tylko w Polsce, ale też poza nią. Kandydaci muszą nas przekonać do celu
tej Agendy i przedstawić partnera
spoza Polski, który będzie w tym
projekcie uczestniczył. Partner zewn ętrzny - jednostka naukowa
o światowej renomie - jest tutaj
ogromnie ważny. Nie mamy z góry
określonych dyscyplin naukowych,
w których mają działać Agendy, to ten
wybitny uczony będzie wyznaczał
zakres działalności każdej z nich" wyjaśnił prof. Żylicz.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i t e ms/ p r o f - zy l ic z -u p ra w ia m y zasciankowa-nauke-ale-sa-wyjatki
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

badania ch chc iałby m skupić się
w szczególności na tych, w których
zanik rozwarstwienia ma miejsce
w temperaturze zbliżonej do pokojowej. Układy takie są niezwykle interesujące, oraz mają one największe szanse na wykorzystanie w praktyce np.
w biosyntezie" - dodaje.
W konkursie SONATA 9 złożono 724
wnioski, z czego do finansowania wyłoniono 142 na kwotę niemal 54,5 mln
zł. To konkurs na projekty badawcze
realizowane przez osoby posiadające
stopień naukowy doktora, uzyskany
do 5 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie
osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych
badań o charakterze podstawowym
z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania
metodologicznego.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ n a rod owe-c en tru m-na u kidofinansowalo-juz-10-tys-projektow
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
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Ekspert: nowatorski pomysł i profesjonalny wniosek receptą
na sukces w Horyzoncie 2020
Nowatorski pomysł i profesjonalnie
napisany wniosek to jedne z kluczowych elementów sukcesu w programie
Horyzont 2020. Pisząc wniosek, nie
pomijajmy żadnych punktów wymienionych w formularzu i pamiętajmy o złożeniu go odpowiednio wcześnie - radzi
ekspert Katarzyna Walczyk-Matuszyk.
Horyzont 2020 to największy w historii
program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.
Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi
prawie 80 mld euro. Z danych Komisji
Europejskiej z października 2015 roku
wynika, że w dotychczasowych konkursach programu Horyzont 2020, który
wystartował z początkiem 2014 roku,
Polska wywalczyła 0,98 proc. wszystkich konkursowych środków. To prawie tyle, ile w całym poprzednim siedmioletnim 7. Programie Ramowym
(1,11 proc.).
"Polskie podmioty stać na sukces
w Horyzoncie 2020, potencjałem nie
ustępujemy jednostkom i przedsiębiorstwom zagranicznym. Ale sukcesu
w Horyzoncie 2020 nie zagwarantuje
sam potencjał" - podkreśla zastępca
dyrektora w Krajowym Punkcie Kon-

taktowym Programów Badawczych
UE, Katarzyna Walczyk-Matuszyk.
"Sukces w Horyzoncie to nie kwestia
szczęścia, ale wytężonej pracy, odpowiedniej strategii, planowania i zasobów" - dodaje.
W wyścigu o środki z Horyzontu
2020 Polacy konkurują z instytucjami
z całej Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych i często z krajów trzecich. "A zatem pomysł na projekt
musi być innowacyjny w skali europejskiej, a najlepiej globalnej. Punktem
odniesienia do oceny innowacyjności
jest zatem to, co dzieje się w danej
dziedzinie czy sektorze w Europie
i na świecie" - zauważa WalczykMatuszyk.
Fundamentalne znaczenie ma także
sposób przedstawienia pomysłu na
projekt. "Przygotowując wniosek,
trzymajmy się struktury formularza
wniosku i odnieśmy się do wszystkich
wskazanych aspektów. Odpowiedzi
na nie szukają eksperci oceniający
nasze aplikacje. Zatem – nie pomijamy żadnych punktów wymienionych
w formularzu. Pamiętajmy o wielkości
czcionki, akapitów

i liczbie dopuszczalnych znaków,
a także o tabelach, zdjęciach, grafikach, np. tych prezentujących strukturę zarządzania i wreszcie wykresach" - radzi ekspert KPK (…).
Ważny jest też język wniosku. "Ja
nazywam go żartobliwie Bruenglish" mówi p rzed sta wicielka K P K .
"Posługujmy się tymi samymi terminami, co autorzy konkursu. Zdecydowan ie odrad zam przygotowanie
wniosku w języku polskim, a potem
zlecenia jego tłumaczenia. Nie dlatego, że tłumaczenie może być nieprecyzyjne, ale przede wszystkim dlatego, że wnioski realizujemy głównie
w konsorcjach międzynarodowych,
raportujemy czy kontaktujemy się
z oficerem projektowym także
w języku angielskim" - tłumaczy.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ekspert-nowatorski-pomysl-iprofesjonalny-wniosek-recep ta-na sukces-w-horyzoncie-2020-1823
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

W Kielcach otwarto
Energetyczne Centrum Nauki
Jak działa elektrownia, w jaki sposób
można pozyskać energię z naturalnych
źródeł oraz jaka siła tkwi w wodzie –
m.in. na te pytania odpowiedzi znajdą
odwiedzający otwarte w środę Energetyczne Centrum Nauki. Wszystko dzięki interaktywnym modelom i laboratorium.
Centrum dedykowane jest nie tylko dla
najmłodszych „naukowców” ale także
dla ich rodziców i wszystkich ciekawych
świata - przekonywali pomysłodawcy
i twórcy Energetycznego Centrum
Nauki otwartego w środę w Kieleckim
Parku Technologicznym.
„To nie tylko pogłębianie wiedzy poprzez zabawę, ale także lekcja podejmowania decyzji oraz tego, że nic nie dzieje się przypadkiem” – ocenił w rozmowie z dziennikarzami prezydent Kielc
Wojciech Lubawski. Wcześniej podczas
uroczystego otwarcia zapewnił, że Centrum nie jest ostatnią rzeczą, która
pozytywnie zaskoczy mieszkańców
miasta w Kieleckim Parku Technologicznym.
„To najbardziej kreatywny projekt jaki
udało nam się zrealizować w ostatnim
czasie” – ocenił dyrektor KPT Szymon

Mazurkiewicz. Inwestycja została zrealizowana w ramach dużego
projektu rozbudowy
parku. Samo centrum
nauki kosztowało 3,5
mln zł, z czego ponad 90 proc. pochod ziło z P rog ramu Op eracyjn ego
„Rozwój Polski Wschodniej” na lata
2007-2013.
Energetyczne Centrum zostało podzielone na trzy tematyczne strefy: „ogień
i ziemia”, „powietrze i woda” oraz
„człowiek”. Łącznie znalazło się w nim
blisko trzydzieści interaktywnych stanowisk naukowych, dzięki którym zwiedzający mogą samodzielnie przeprowadzić
szereg eksperymen tów zwią zanych
z pozyskiwaniem energii oraz jej wykorzystaniem.
Dużym zainteresowaniem, nie tylko
wśród najmłodszych cieszył się w dniu
otwarcia symulator farmy wiatrowej,
interaktywna makieta miasta prezentująca sposób pozyskiwania i dystrybuowania energii elektrycznej, a także stanowisko pozwalające na stworzenie systemu
tam na modelu rzeki.
W ra żen ie rob i ta kże in sta lacja

Dmitry A. Mottl
CC BY-SA 3.0
Wikimedia Commons

„latających smoków” tłumacząca zasadę działania energii światła oraz
ogromny model kombajnu górniczego
czy śruby Archimedesa. Najmłodsi
mogą także samodzielnie zatankować
samochód – w centrum znalazł się
bowiem model dystrybutora i tylna
część… fiata 126p.
Część stanowisk umożliwia także
organizowanie w centrum gier i zabaw
a także „naukowej rywalizacji” z podziałem na grupy. W wielu miejscach
wykonanie zadań premiowane jest
punktami zliczanymi na wyświetlaczach. Z kolei na antresoli znalazło się
przeszklone laboratorium, w którym
można przeprowadzać nie tylko lekcje
fizyki, ale także chemii czy biologii.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems / w-ki el c a ch -otwa rtoenergetyczne-centrum-nauki
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
Horyzont 2020 - 8. Program Ramowy Unii Europejskiej - największy 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
Uwaga!
W poniższym przeglądzie przedstawiono tylko wybrane obszary i topiki programu Horyzont 2020, uwzględniające szeroko
pojęte badania i analizy energetyczne.
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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 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 poszukiwanych 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
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, międzynarodo-
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wych, 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:
8.12.2015, drugi etap: 24.05.2016
NMBP-18-2016: Advanced materials enabling the integration of storage technologies in the electricity grid, pierwszy etap:
8.12.2015, drugi etap: 24.05.2016
NMBP-19-2017: Cost-effective materials for “power-to-chemical” technologies, pierwszy etap 27.10.2016, drugi etap: 4.05.2017
NMBP-20-2017: High-performance materials for optimizing carbon dioxide capture, pierwszy etap 27.10.2016, drugi etap:
4.05.2017

Str. 16

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

RO K

2 01 6

Str. 17

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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:
Konkursy 2016

Konkursy 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

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

Przegląd konkursów
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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
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
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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 low carbon economy
LCE-24-2016: International Cooperation with South Korea on new generation high efficiency 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

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:
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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.
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
pokoleń 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,
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 emis-
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sions, 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 dojrzałe nowe technologie (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
określonych jako mniej rozwinięte w obszarze badań i innowacji. Regiony te mają rozwijać swój potencjał dzięki połączeniu 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
określonych jako mniej rozwinięte w obszarze badań i innowacji. Regiony te mają rozwijać swój potencjał dzięki połączniu sił
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.
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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
Program Ramowy 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.
Termin składania wniosków na małe granty: 1.03.2016,
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
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koordynację badań finansowanych z funduszy narodowych, między innymi w obszarze fizyki, chemii, technologii materiałowych,
nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.
Termin składania wniosków: 23.02.2016, godz. 12.00 CET.
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
https://pl.plsk.eu/
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, inteligentna specjalizacja, innowacja
nietechnologiczna;
- efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi - czyste wody, energia odnawialna, efektywność energetyczna, zasobooszczędny niebieski wzrost;
- zrównoważony transport - interoperacyjność transportu, 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% kosztów kwalifikowalnych. 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
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
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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 partnerów pochodzących z różnych państw objętych
wsparciem. Poziom dofinansowania dla polskich instytucji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Koszty pokrywane są w drodze refundacji. Do programu mogą aplikować: in stytucje 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.
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 partnerów pochodzących z różnych państw objętych
wsparciem. Poziom dofinansowania dla polskich instytucji publicznych i podmiotów prawa publicznego wynosi 85% kosztów
kwalifikowalnych, 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

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
- działania wdrażane przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój
MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE - MAB (4.3 POIR)
Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest adresowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym
dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych
wzorców.
Celem programu „Międzynarodowe Agendy Badawcze” realizowanego przez FNP jest 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, komercjalizacji wyników prac B+R.
Jednostki te będą realizować międzynarodowe agendy badawcze – programy badań tworzone przez wnioskodawców i przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego będących uznanymi na świecie autorytetami w dziedzinie, w której będzie
się specjalizować dana jednostka. Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for
Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020.
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. Równoległa ścieżka konkursowa przewidziana jest dla wnioskodawców planujących wykorzystać fundusze z programu
MAB do wsparcia realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w pierwszym etapie I konkursu „Teaming for Excellence” (Horyzont 2020). Na realizację takich projektów w pierwszym konkursie w programie MAB przeznaczono 135 mln zł.
Program MAB realizowany będzie w ramach programu POIR, w związku z czym realizacja projektów MAB musi przyczyniać się
do realizacji celów POIR.
Termin składania wniosków (część pierwsza): 15.01.2016, godz. 16:00.
http://www.fnp.org.pl/ogloszenie-w-sprawie-planowanej-realizacji-przez-fnp-projektu-miedzynarodowe-agendy-badawcze/
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DZIAŁANIE 4.4 KADRY POIR — zapowiedź
HOMING
Przełomowe projekty o charakterze staży podoktorskich realizowane przez młodych doktorów ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnie utalentowanych naukowców pochodzenia polskiego.
POWROTY
Innowacyjne projekty o charakterze staży podoktorskich realizowane przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po okresie przerwy w pracy naukowej.
FIRST TEAM
Finansowanie pierwszych zespołów badawczych, które będą prowadzone pod kierownictwem młodego doktora wyłonionego
w konkursie.
TEAM TECH
Projekty zespołowe w zakresie rozwoju technologii lub świadczenia usług dla przedsiębiorstw prowadzone pod kierunkiem
naukowca posiadającego wybitne doświadczenie we współpracy z gospodarką z udziałem studentów, doktorantów i młodych
doktorów.
TEAM
Projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych naukowców z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce z udziałem partnera zagranicznego. Wyłonione do realizacji prace B+R cechować się będą przede wszystkim
przełomowym charakterem oraz istotnym znaczeniem dla rozwiązywania kluczowych problemów społeczno-gospodarczych.

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

I

SZKOLNICTWA

WYŻSZEGO

STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW
Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach
Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym
spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35
roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.
Termin składnia wniosków: 31.03.2016.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dotyczaca-xi-edycji-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodychnaukowcow.html
FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ rozporządzenie
- Dofinansowanie wkładu własnego w projektach międzynarodowych współfinansowanych
Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 90% kosztów ponoszonych na
ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.
Wnioskodawca w związku z realizowanymi zadaniami w projekcie międzynarodowym współfinansowanym nie może ubiegać
się o finansowanie kosztów poniesionych przed rokiem od złożenia wniosku.
Środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego mogą zostać przyznane na cały okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony, nie dłużej jedna k
niż o 2 lata.
Nabór ciągły
- Premia na Horyzoncie
Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” są przeznaczone na wynagrodzenia dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach tego programu.
Środki finansowe na wynagrodzenia, przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych:

20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku
projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wy-
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nosi do 1 000 000 euro,
25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku
projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro

oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę
w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której
jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.
Termin – określony w ogłoszeniu konkursowym.



- Opłacenie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych
Termin składania wniosków: 30 września roku poprzedzającego rok, w którym mają być opłacone składki.
Wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu,
w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej
Wnioskodawca biorący udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej
infrastruktury badawczej, może wnioskować o finansowanie kosztów wkładu krajowego, wnoszonego na rzecz tego udziału wynikającego z umowy międzynarodowej, statutu konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej lub porozumienia międzyinstytucjonalnego o charakterze międzynarodowym oraz z dokumentów przyjmowanych przez uprawnione organy tego programu lub przedsięwzięcia.
Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Nabór ciągły
- Działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą
W ramach finansowania działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą
finansuje się:
1.
koszty niezbędnych prac przygotowawczych poprzedzających badania naukowe lub prace rozwojowe prowadzone z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą, w tym koszty dokumentacji projektowej;
2.
koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń zlokalizowanych w kraju
i za granicą, w zakresie i przez okres niezbędny do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych
z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
3.
koszty szkolenia personelu naukowego, technicznego i kadry kierowniczej w zakresie niezbędnym do przygotowania się
wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
4.
koszty przygotowania aparatury badawczej i wyposażenia technicznego niezbędnego do przygotowania się wnioskodawcy
do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
5.
koszty analizy i opracowywanie danych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
6.
pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i produktów, ponoszone bezpośrednio
lub pośrednio w związku z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie:

kosztów, o których mowa pkt 1, poniesionych w okresie roku przed terminem złożenia wniosku;

planowanych kosztów działań, o których mowa pkt 2–6.
Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Nabór ciągły
DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCĄ NAUKĘ rozporządzenie
Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje:

promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;

organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe
lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;

upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji
naukowych;

podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.
Środki finansowe na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych
czasopism przez sieć Internet. Dofinansowanie obejmuje w szczególności:
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udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;
udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;
stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;
digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;
wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę mogą być przyznane na okres nie dłuższy
niż 2 lata.
Termin składania wniosków - 30 września roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań.
W przypadku wniosku dotyczącego zadania szczególnie ważnego dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, którego złożenie było niemożliwe z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy w terminie do 30 września,
wniosek może zostać złożony, bez zachowania tego terminu.

INWESTYCJE SŁUŻĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH rozporządzenie
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na:

inwestycję budowlaną oraz inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej,

zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę
badawczą,

rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.
Termin składania wniosków - 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
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.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbir.gov.pl
ERA-NET BIOENERGY
W ramach programu finansowane są badania z zakresu bioenergii.
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 biosyn-
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thesis 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, intensif ication and/or integration in existing industrial processes e.g. upstream or downstream design, scaleup 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




EUROSTARS
Program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej. Program wspiera projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa
prowadzące badania. Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż
do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć przynajmniej dwóch partnerów z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie. Niezbędnym elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia. Pula przeznaczona na dofinansowanie polskich projektów w tegorocznym konkursie Eurostars wynosi 750 000 Euro.
Termin składania wniosków: 18.02.2016, 20.00 CET.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/
EUROGIA 2020
EUROGIA2020 to długoterminowa strategiczna inicjatywa klastrowa funkcjonująca w ramach inicjatywy EUREKA. Ma na celu
wspieranie i promowanie międzynarodowych projektów w zakresie niskoemisyjnych technologii energetycznych. Zasady dofinansowania polskich partnerów w projektach EUROGIA są takie same jak w EUREKA.
Termin składania wniosków: 19.02.2015.
http://www.eurekanetwork.org/content/eurogia2020
ERA-NET COFUND BESTF3
Konkurs skupia się na finansowaniu prac dotyczących bioenergii.
Tematyka konkursu: Bioenergy demonstrations of the European Industrial Bioenergy Initiative
Zakres konkursu:

Focus on innovation: projects must demonstrate an innovation that has not been demonstrated previously e.g. either an innovative
technology or an innovative concept which brings together existing components/processes.

Major focus must be energy production: at least 70% of the bio-products produced by the plant shall be bioenergy (electricity,
heat, or transport fuels ) calculated on the basis of energy content of the products sold.

Focus on EIBI value chains: projects must address one or more of seven value chains included in Call Text

Technology Readiness Level (TRL): Projects must primarily address the last steps prior to commercial operation, i.e.:Highlight the
added value derived from European cooperation in comparison to national projects

A full-scale, similar system demonstrated in a relevant environment or

An actual system completed and qualified through test and demonstration activitie

Highlight the added value derived from European cooperation in comparison to national projects
Termin składania wniosków wstępnych: 29.02.2016.
Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim w terminie:
12.05.2016.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: czwarty kwartał 2016.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/bestf3/aktualnosci/art,3814,era-net-cofund-bestf3-otwarcienaboru-wnioskow-w-konkursie.html
LIDER
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców
w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów
badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość
dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.
Program adresowany jest do osób, które:

do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy obliczaniu wieku odejmuje się udokumentowane okresy
korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem, tj. macierzyńskich, ojcowskich lub wychowawczych, udzielanych na
zasadach określonych w Kodeksie pracy),

posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku (5-letni okres liczony od
daty obrony doktoratu do daty ogłoszenia konkursu, może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania
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z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy)
lub ukończone studia II stopnia (posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny),

są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,

pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu
oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.
Termin składania wniosków: 14.03.2016.
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vii-edycja/
TANGO 2
Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych
w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania
dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.
Termin składania wniosków: 15.03.2016 r. (do godz. 23.59) w systemie elektronicznym OSF.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-2/aktualnosci/
CORNET
Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.
Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane
przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania
branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim
zastosowaniu w przemyśle. NCBR zaplanowało budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.
Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.
Termin składania wniosków w wersji elektronicznej: 30.03.2016, godz.12:00.
Równolegle do wniosku międzynarodowego polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 30.03.2016, a w wersji papierowej 13.04.2016.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,3848,21-konkursw-ramach-inicjatywy-cornet.html
ERA-NET SOLAR
Czwarty i ostatni konkurs wspierający prace badawcze i rozwojowe w zakresie technologii solarnych energii elektrycznej.
Termin składania wniosków: 11.04.2016.
W związku z ogłoszonym konkursem planowane jest spotkanie brokerskie, które odbędzie się 24 i 25 lutego 2016 r. w Duesseldorfie:
http://www.solar-era.net/files/7214/4947/3371/Event_Save_the_Date_20151207.pdf
http://www.solar-era.net/joint-calls/
GO_GLOBAL.PL ZWIĘKSZENIE SKALI KOMERCJALIZACJI NA RYNKACH ŚWIATOWYCH WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH POLSKICH FIRM
Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze
wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną
weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.
Planowany termin składania wniosków: 15.07.2015.
http://ncbir.gov.pl/programy-krajowe/goglobal/aktualnosci/art,3299,i-konkurs-w-ramach-programu-go_global-pl-zwiekszenieskali-komercjalizacji-na-rynkach-swiatowych-wynikow-badan-naukowych-lub-pra.html
- działania wdrażane przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
DEMONSTRATOR PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B+R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ/DEMONSTRACYJNEJ
W ramach Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty
spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsię-
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biorstwa.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego
przedsiębiorcy (MSP);

20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę innego niż mikro-, mały i średni przedsiębiorca.
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden
projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW tj.: równowartości 15 mln euro.
Termin składania wniosków: 29.02.2016.
Spotkanie informacyjne dot. konkursu: 26.01.2016, Warszawa.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21122015/aktualnosci/art,3918,spotkanie-informacyjnedotyczace-konkursu-demonstrator-realizowanego-w-ramach-dzialania-1-1-projekty-br-przedsiebiorstw-poddzial.html
Kolejny planowany termin składania wniosków: IV kwartał 2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21122015/
BIOSTRATEG
Celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach programu, prowadzący do
wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach oraz transfer do
otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu na bazie wyników badań
naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach, w tym:

racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;

przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;

ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

leśnictwo i przemysł drzewny.
Planowany termin składania wniosków: marzec-czerwiec 2016.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/
TECHMATSTRATEG
Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”.
Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań,
zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:

Technologie materiałów konstrukcyjnych

Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych

Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach

Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich

Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz
całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.
Planowany termin składania wniosków: maj-czerwiec 2016.
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/
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.
Planowany termin nabór wniosków: 4.04 - 29.07.2016.
http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
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PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ DUŻE 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.
Planowany termin składania wniosków: październik –grudzień 2016.
http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
PODDZIAŁANIE 4.1.2 REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE
Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) umożliwią zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Agendy pozwolą na wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów.
Realizacja poddziałania przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie zostanie określony zakres tematyczny agend badawczych
(RANB), w drugim etapie odbędzie się konkurs na dofinansowanie projektów B+R w ramach RANB, na podstawie kryteriów
zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący POIR.
Planowany termin składania wniosków: październik –grudzień 2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/poddzialanie-412/
PODDZIAŁANIE 4.1.3 PROGRAMY BADAWCZEWIRTULANYCH INSTYTUTÓW
Poddziałanie ma na celu przezwyciężenie problemów związanych z niską efektywnością transferu wyników badań naukowych
do gospodarki, jak i ograniczeń związanych z rozproszeniem najlepszych zespołów badawczych w Polsce.
Wsparcie polega na prowadzeniu prac B+R przez Wirtualne Instytuty Badawcze, stanowiące rozproszoną geograficznie jednostkę naukową, grupującą istniejące i nowoutworzone zespoły naukowe w wybranym obszarze badawczym, w którym Polska dysponuje najwyższym potencjałem intelektualnym oraz biznesowym i którego rozwój może w istotny sposób przyczynić
się do wzrostu gospodarczego kraju.
Planowany termin składania wniosków: październik –grudzień 2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/poddzialanie-413/
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.
Planowany termin składania wniosków: październik –grudzień 2016.
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/poddzialanie-414/

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)
http://www.parp.gov.pl/index/main/
- działania wdrażane przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Harmonogram naborów:
http://www.parp.gov.pl/index/index/1411
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 projek-
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ty 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, 18.07.2016-20.01.2017.
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-w-dostepiedo-rynku-kapitalowego-4-stock
PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych,
prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.
Termin składania wniosków: 1.06.2016-31.08.2016.
PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
Termin składania wniosków: 6.06.2016-30.01.2017.

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI (OPI)
http://www.opi.org.pl/pl/
- działania wdrażane przez OPI w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)
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: bada-
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nia 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/

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
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/

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
Wsparcie na badania, rozwój, innowacje. Budżet programu 8,61 mld euro.
http://www.poir.gov.pl/
Harmonogram POIR:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/12334/harmonogram_konkursow_na_2016_POIR_wersja1_27112015_ost.pdf
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/12251/harmongram_2016_30112015.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.power.gov.pl/media/12487/Harmonogram_naborow_wnioskow_w_Programie_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_na_20
16_rok.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/12314/Harmonogramu_naborow_POPC_2016_OST.pdf
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW)
POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącz-
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nie pięciu województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińskomazurskiemu. Budżet programu 2,00 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborowwnioskow-na-2016-rok/harmonogram-naboru-wnioskow-w-programie-polska-wschodnia/
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 (RPO)
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://2007-2013.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/k-p-rpo-200142020.html
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/

INNE
IncoNet
W ramach projektu INCO EaP otwarto konkurs „Grants & Coaching of EU-EaP Twinning Teams”. Projekt oferuje dotacje na
wspieranie współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego w trzech obszarach: Zmiany klimatu, Zdrowie, Energia.
Głównym celem konkursu jest zbudowanie długofalowej współpracy w zakresie przygotowania wniosków konkursowych programu Horyzont 2020 w latach 2016-2017. W ramach konkursu można otrzymać 8.000 EUR na wyjazdy, zakwaterowanie,
techniczne, logistyczne wsparcie w przygotowaniu spotkań. Nie ma możliwości uzyskania finansowania kosztów personelu
(wynagrodzeń).
Termin składania wniosków: 15.01.2016.
http://www.inco-eap.net/en/504.php
MIT ENTERPRISE FORUM POLAND
Celem programu jest wspieranie startupów i młodych naukowców na drodze od odkrycia do efektywnej komercjalizacji technologii. Uczestnicy uzyskają wsparcie międzynarodowego zespołu mentorów i ekspertów. W ramach programu odbędą się
warsztaty prowadzone przez doświadczonych trenerów i sesje edukacyjne z zakresu prawa, podatków, dotacji i relacji z inwestorami. Nad każdym zespołem czuwać będzie dwóch mentorów – jeden z Polski i jeden z zagranicy.
Termin skradania wniosków: 23.01.2016.
http://mitefpoland.org/acceleration-program/
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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 konkurs na tzw. Twinning Grants ma 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/
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

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.

Źródło: Tapeciarnia.pl

Wydarzenia
2016.01.12
Poznań
Tworzenie budżetu projektu
w Horyzoncie 2020
Warsztaty poświęcone zasadom tworzenia budżetu projektu w Horyzoncie 2020. Spotkanie skierowane jest
do osób posiadających ogólną wiedzę
w p r o g r a ma c h r a m o w y c h .
Podczas warsztatów oprócz części
teoretycznej przeprowadzone zostaną
liczne ćwiczenia praktyczne, dotyczące różnych etapów opracowywania
budżetu projektu.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia
-naszeszkolenia.php

2016.01.12
Warszawa
Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020
Całodniowe warsztaty finansowe dla
osób zaangażowanych w przygotowanie budżetu do wniosków projektowych oraz w proces zarządzania finansowo-administracyjnego i rozliczanie
projektów H2020.
http://www.kpk.gov.pl/?event=warszta
ty-co-trzeba-wiedziec-zebyprawidlowo-skalkulowac-budzetzrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h20203

2016.01.14
Warszawa
Białe certyfikaty – przetarg, nowelizacja ustawy o efektywności
en er ge ty c zn ej ,
z mi a n y
w systemie wsparcia

Zgodnie z treścią obecnie obowiązującej ustawy, system wsparcia efekty wności en erg etyc zn ej wyga sa
z dniem 31 grudnia 2015, a ponieważ
nowelizacja ustawy jest obecnie
w fazie projektu nowe zasady nie
zaczną obowiązywać od początku
2016 roku.
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku
Prezes URE ogłosi ostatni czwarty
przetarg dający szansę na otrzymanie
wsparcia dla już zrealizowanych
przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej na aktualnie obowiązujących zasadach.
W trakcie seminarium prowadzący
podzielą się wnioskami wynikającymi
z dotychczas przeprowadzonych
przetargów na wybór przedsięwzięć
służących poprawie efektywności
energetycznej w tym zwrócą uwagę
na kluczowe elementy oferty przetargowej dla podmiotu ubiegającego się
o wsparcie jak również przedstawią
najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie oferty.
Dokonana zostanie również analiza
rozwiązań zaprojektowanych w nowej ustawie, odnoszących się do
zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, w tym porównany zostanie projektowany stan
prawny ze stanem obecnym, w szczególności w kontekście praw i obowiązków podmiotów wnioskujących
o wydanie tych świadectw.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/biale-certy fika ty-przetargn owelizacja-u sta wy-efektywn oscen erg ety c zn a -zmia n y-sy stemiewsparcia/

Źródło: Tapeciarnia.pl
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2016.01.14
Białystok
SME Instrument w oczach
przedsiębiorcy
„SME Instrument w oczach przedsiębiorcy” to warsztat, który odpowie
m.in. na następujące pytania:

Na którym etapie rozwoju
produktu/usługi firmy aplikować w tym programie i do
której fazy?

Od czego zacząć pisanie
wniosku, jakie informacje
i w jakiej formie umieścić we
wniosku?

Co przekonuje ekspertów,
gdzie mamy największe szanse, czego unikać?

W czym pomoże faza I, czy
trudno ją rozliczyć, kiedy i za
ile faza II?
http://rpkbialystok.pb.edu.pl/index.ph
p/a ktua lnosc i/szkolen ia/item/341wa rs zta ty-s me- in st ru men t -woczach-przedsiebiorcy

2016.01.18 - 2016.01.19
Berlin, Niemcy
13. Konferencja Paliwa Przyszłości 2016
Konferencja Paliwa Przyszłości 2016
jest skierowana do wszystkich istotnych uczestników rynku, od produkcji surowców i logistyki, do przemysłu motoryzacyjnego. Celem Konferencji jest odnalezienie bezpośrednich odpowiedzi na potrzeby przemysłu biopaliw poprzez omówienie
politycznych warunków ramowych,
perspektyw mobilności i poglądów
w sprawie certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw.
http://www.fuels-of-the-future.com/

2016.01.21 - 2016.01.22
Warszawa
Energetyczne Forum Nauki
i Gospodarki
Tworzenie wspólnego rynku energii,
mimo znacznych wysiłków Komisji
Europejskiej wciąż napotyka na poważne przeszkody identyfikowane
w dwóch obszarach, tj. politycznym
i prawnym. W aspekcie politycznym
dotyczą przede wszystkim kwestii
wypracowania jednolitych celów
polityki energetycznej na poziomie
wspólnotowym i krajów członkow-
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skich. W aspekcie prawnym koncentrują się wokół określenia przejrzystych zasad prowadzenia działalności gospodarczej na wewnętrznym rynku energii.
Naturalnym jest więc, że wskazane
zagadnienia stają się przedmiotem
zainteresowania nie tylko przedsiębiorstw energetycznych, którym
przyszło funkcjonować w określonej
rzeczywistości polityczno-prawnej,
ale także nauki prawa, w tym szczególnie publicznego prawa gospodarczego. Są to bowiem podmioty skupiające swoją aktywność nie tylko
i wyłącznie na analizie podstaw
prawnych funkcjonowania sektora
energetycznego, ale również na
twórczym ich kształtowaniu poprzez ocenę i formułowanie wniosków de lege ferenda.
Potencjalnie więc przedsiębiorstwa
energetyczne jak i szeroko pojęta
nauka prawa identyfikują te same
cele na rynku energetycznym, niestety jak do tej pory nie idzie to
w parze tożsamością podejmowanych przedsięwzięć. Intencją organizatorów konferencji jest więc określenie wspólnej platformy działań
przedsiębiorstw energetycznych,
uniwersytetów i szkół wyższych,
które poprzez swoje jednostki organizacyjne mogłyby współdziałać
w celu wypracowywania nowych,
lepszych rozwiązań prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego.
Obszarami, które w przekonaniu
organizatorów powinny stanowić
przedmiot szczególnego zainteresowania uczestników Forum są zagadnienia związane z konkurencją na
wspólnym rynku energii, zasadami
budowania systemów wsparcia dla
odnawialnych źródeł energii, opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce, aspektów prawnych wykorzystania nowych technologii czy też zasad opodatkowania
działalności gospodarczej w energetyce.
Problemy badawcze:

Wspólny rynek energii

Prawne podstawy funkcjonowania

Konkurencja w energetyce

Konsument na rynku energii

System wsparcia odnawialnych źródeł energii

Nowe technologie w energetyce

Podatki w energetyce.

http://www.cire.pl/item,122043,7.html

2016.01.21
Katowice, Polska
System aukcyjny w ustawie
o OZE – zakres, parametry, zasady funkcjonowania
Specjalistyczne warsztaty dedykowane
będą wyłącznie problematyce systemu
aukcyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach
energii. Przedmiotem spotkania będzie
szczegółowe omówienie regulacji prawnych związanych z ogłaszaniem, przeprowadzaniem i rozstrzyganiem aukcji.
Prowadzący dokonają analizy m.in.
wymagań stawianych przez przepisy
ustawy wytwórcom zamierzającym
przystąpić do aukcji, z uwzględnieniem
regulacji budzących największe kontrowersje i wątpliwości.
Podczas spotkania przedstawione zostaną główn e założenia zwią zane
z funkcjonowaniem internetowej platformy aukcyjnej oraz podstawowe
parametry pierwszej aukcji. Podczas
warsztatów rozważane i dyskutowane
będą także poszczególne elementy
oferty aukcyjnej, w tym w aspekcie
postanowień art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii, określającego
dopuszczalną łączną wartość pomocy
publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii.
http://www.powermeetings.eu/konferen
cje/ en/ system-aukcyjny -ustawa -oze2016/

2016.01.25
Bruksela, Belgia
Dzień informacyjny FET Open
i FET Proactive
Research Executive Agency (REA) wraz
z DG Connect organizują Dzień Informacyjny poświęcony konkursom FET Open
i FET Proactive otwartym w 2016 roku.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja.
Całość spotkania będzie transmitowana
online (nagranie i prezentacje będą
również udostępnione).
http://ec.europa.eu/rea/pages/fet_open
_and_fet_proactive_info_day_en.htm

2016.01.26
Warszawa
I n fr as tru k tu r a b ad awc za
w Programie Horyzont 2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na
dzień informacyjny poświęcony możliwości udziału infrastruktur badawczych w projektach Horyzontu 2020,
a także możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu naukowców do
wielu europ ejskich in frastruktur
(zarówno tradycyjnych, jak i einfrastruktur).
Program spotkania obejmuje informację o najbliższych konkursach, prezentację projektów z istotnym polskim
udziałem oraz szczegółowe informacje
o bezpłatnym dostępie do europejskich infrastruktur.
http://www.kpk.gov.pl/?event=infrastr
u ktu ra -b a d a wcza -w-p rog ra miehoryzont-2020

2016.01.26
Warszawa
Spotkanie informacyjne dotycząc e
k o n k u r s u
"DEMONSTRATOR" realizowanego w ramach Działania 1.1
"Projekty B+R przedsiębiorstw",
Poddziałania 1.1.2 "Prace B+R
związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej" PO IR 2014-2020
Spotkanie informacyjne organizowane
przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju poświęcone zagadnieniom
z w ią z a n y m z k on ku r s em
„Demonstrator” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe
prosimy przesyłać na adreskatarzyna.jedrzejczyk@ncbr.gov.pl w terminie do dnia 22 stycznia 2016 r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę
miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż
2 osoby z instytucji.
http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/konkurs21122015/
aktualnosci/art,3918,spotkanieinformacyjne-dotyczace-konkursudemonstrator-realizowanego-wramach-dzialania-1-1-projekty-brprzedsiebiorstw-poddzial.html
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2016.01.27
Warszawa
Pomoc publiczna w sektorze
energetycznym
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, przedstawione zostanie 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/

2016.01.27 - 2016.01.28
Warszawa
XVI edycji Ogólnopolskiego
K on gr es u En erg e ty c zn o Ciepłowniczego POWERPOL
Przełom 2015 / 2016 jest dla polskich
wytwórców i dostawców energii
czasem intensywnych zmian związanych zarówno z sytuacją polityczną,
optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa
operacyjnego spółek strategicznych,
przygotowaniem nowych inwestycji
jak i nowymi celami rządowej polityki
energetycznej. Przyjęta panelowa
formuła Kongresu połączona z indywidualnymi wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych stwarza
szansę na wszechstronne przeanali-
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zowanie strategii polskich spółek
energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku. W tym gronie chcemy
poruszyć kwestie konsolidacji sektora
elektroenergetycznego z górnictwem,
perspektyw dla rozwoju Kogeneracji,
zmian w mixie energetycznym, zmianach w podejściu do Klienta jako
aktywnego prosumenta, a także coraz
silniejszego wpływu legislacji unijnej i
sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyc zne zarówno
dużych aglomeracji miejskich, jak i
małych gmin.
http://www.powerpol.pl/index.php/inf
ormacje.html

2016.01.28
Warszawa
Dokumentowanie biomasy według zapisów Ustawy o OZE
oraz najnowszego projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki
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 dołączyć
oświadczenie, dokumentujące pochodzenie biomasy, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.
W związku z powyższym w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad
rozporządzeniem mającym na celu
uregulowanie kwestii dokumentowania biomasy. Przepisy zawarte w ww.
rozporządzeniu (które jest obecnie
na końcowym etapie) oraz w Ustawie
o OZE, będą głównymi tematami
seminarium.
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 świadectw pochodzenia 2015
a 2016

Case Study - Analiza przykład o wy c h d o ku m en ta c j i

w zakresie poch odzenia
biomasy

System Utrzymania Jakości
jako narzędzie dokumentowania braku zanieczyszczeń
w biomasie na cele energetyczne

Ocena ryzyka dla źródeł
pochodzenia biomasy na cele
energetyczne w świetle krajowych wymagań prawnych

Dobre praktyki w zakresie
dokumentowania pochodzenia biomasy leśnej i agro
Powyższe seminarium jest kolejnym
z cyklu spotkań poświęconych zapisom zmieniających się w ostatnim
czasie uregulowań prawnych.
http://www.powermeetings.eu/konfe
rencje/en/dokumentowaniebiomasy-ustawa-ozerozporzadzenie-ministerstragospodarki/

2016.01.28
KOGENERACJA 2016 w praktyce - zmiany wynikające z rozporządzenia delegowanego KE
Wa rszta ty K og en era cja 2016
w praktyce mają na celu praktyczne
przygotowanie podmiotów wytwarzających en ergię elektryc zną
w wysokosprawnej kogeneracji do
prawidłowego rozliczenia roku 2015
oraz następnych okresów. Podczas
warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia
„efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po
1 lipca 2014 r. Według Wytycznych
Komisji Europejskiej otrzymanie
potwierdzenia „efektu zachęty” jest
niezbędne, aby w przyszłości ubiegać
się o jakąkolwiek pomoc powstałych
instalacji w ramach wsparcia operacyjnego. Dodatkowo przedstawione
zostaną zasady uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację
OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii
elektrycznej z OZE.
Celem warsztatów jest zaprezentowanie proponowanych zmian rozliczania wysokosprawnej kogeneracji
wynikających z projektu Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości
referencyjnych sprawności dla roz-
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dzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE i uchylające decyzję wykonawczą Komisji
2011/877/ UE; przedsta wien ie
zasad rozliczenia roku 2015; przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa
z kogeneracji; wypełnienie wniosku rocznego oraz wniosków
korekcyjnych; p rzed stawien ie
zasad potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia
„efektu zachęty”, o którym mowa
w Wytycznych w sprawie pomocy
państwa na ochronę środowiska
i cele związane z energią w latach
2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania
energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE; zaprezentowanie zasad uczestnictwa
jednostki kogeneracji, stanowiącej
instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na
sprzedaż energii elektrycznej
z OZE.
http://www.masterinstitute.pl/program,182,KOGENERACJ
A%202016%20w%20praktyce%20%20zmiany%20wynikaj%C4%85ce%20z%20
rozporz%C4%85dzenia%20delego
wanego%20KE

2016.01.28
Warszawa
Warsztaty – ABC przygotowania wniosku do Horyzontu
2020
Krajowy Punkt Kontaktowy PB
UE zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące możliwości i zasad
pozyskania przez naukowców
i MŚP finansowania projektów
w ramach programu Horyzont
2020. Podczas spotkania omówione zostaną m.in.: dokumentacja
konkursowa, rodzaje projektów,
kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe, elementy dobrego wnios ku : p r oj ek ty b a d a wc zo innowacyjne i innowacyjne, formularze administracyjne A oraz
część merytoryczna wniosku B.
http://www.kpk.gov.pl/?event=war
s z t a ty -a b c -p r zyg o t o wa n ia wniosku-do-horyzontu-2020-2

2016.02.01 - 2016.02.03
Warszawa
Seminarium kabli wysokiego napięcia Kraków 2016
Seminarium jest formą warsztatów
szkoleniowych dla inżynierów zajmujących się liniami kablowymi wysokiego
napięcia. Ze względu na intensywny
rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, wiedza na temat
warunków technicznych, in żynierii
i budownictwa, a także właściwego funkcjonowania linii kablowych wysokiego
napięcia jest podstawowym wymogiem
w celu budowy niezawodnych i optymalnych sieci energetycznych. Podczas seminarium uczestnicy będą mieli okazję
skonfrontować swoje doświadczenia
z wiedzą ekspertów wyznaczających
najwyższe światowe standardy techniczne.
http://hvcseminar.com/

2016.02.02
Bruksela, Belgia
Dzień informacyjny: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie
szerszego uczestnictwa
Dzień informacyjny Komisji Europejskiej. Podczas wydarzenia zostaną zaprez e n t o wa n e k on ku rs y T e a ming, Twinning i ERA Chairs na 2016 rok.
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzieninformacyjny-upowszechnianiedoskonalosci-i-zapewnienie-szerszegouczestnictwa

2016.02.04
Warszawa
Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020
Całodniowe warsztaty finansowe dla
osób zaangażowanych w przygotowanie
budżetu do wniosków projektowych
oraz w proces zarządzania finansowoadministracyjnego i rozliczanie projektów H2020.
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztatyco-trzeba-wiedziec-zeby -prawidlowoska lku lowac -bud zet-zrea lizowac -irozliczyc-projekt-h2020-3

2016.02.05
Bruksela, Belgia
Konferencja energetyczna UENorwegia
Komisja Europejska i norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii organizuje trzecią konferencję energetyczną
UE-Norwegia w Brukseli. Dwa główne
panele tematyczne konferencji będą
poświęcone współpracy energetycznej
UE-Norwegia, w szczególności kwestii
przyszłej roli gazu w UE oraz norweskiego rynku energii elektrycznej jako
modelu integracji regionalnej.
http://www.eunorwayenergyconference.
eu/intro.html

2016.02.15 - 2016.02.17
Nałęczów
Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2016
Wstępna tematyka obrad:
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zarządzanie energią a prawne
regulacje krajowe i europejskie,
narzędzia wspomagające prognozowanie zapotrzebowania
na energię,
integracja systemów informatycznych w przedsiębiorstwach multienergetycznych,
giełda energii i praw majątkowych,
systemy kontroli wytwarzania, przesyłu i dostawy energii,
systemy zapewnienia bezpieczeństwa w elektroenergetyce i gazownictwie,
rola informatyki w obrocie
energią elektryczną, gazem
i ciepłem,
producenci, dostawcy i odbiorcy na rynku energii,
zarządzanie odbiorem energii
z OZE,
integracja rynku energii i rynku OZE,
zasady współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych z konkurującymi spółkami sprzedaży - zachowanie
poufności informacji,
kompleksowa obsługa odbiorcy mediów energetycznych,
usługi towarzyszące i modele
biznesowe w obrocie mediami energetycznymi,
narzędzia wspomagające proces wyboru sprzedawcy energii,
systemy wspomagające zbieranie i przetwarzanie danych
pomiarowych oraz rozliczanie
klientów końcowych,
systemy planowania sprzedaży,
obsługa prosumenta w kontekście rozwiązań IT,
wdrożenia inteligentnych sieci
elektroenergetycznych Smart
Grid,
n owoc zesn e rozwią zan ia
urbanistyczne - smart city,
optymalizacja obiegu dokumentów elektronicznych,
automatyzacja i monitorowanie usług ICT,
szacowanie i badanie efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie,




komunikacja na rynku energii,
fin a n sowan ie in westy c ji
w energetyce,

sy stemy informac ji przestrzennej w energetyce.
http://www.cire.pl/item,119054,7.html

dzy oraz doświadczenia, które należy
posiadać, aby nie narazić swojej firmy
na straty.
http://mmcpolska.pl/event/obowiazkisektora-energetycznego-w-relacjachz-konsumentami/

2016.02.15 - 2016.02.16
Warszawa
Obowiązki sektora energetycznego w relacjach z konsumentami – najnowsze zmiany prawne
15.02.2016 - 16.02.2016
Tematyka spotkania: najnowsze obowiązki przedsiębiorstw energetycznych – zmiany prawne, nowelizacja
Ustawy o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów, konsekwencje naruszenia praw konsumenta w sektorze
energetycznym, relacja pomiędzy
prawem energetycznym a prawem
konsumenckim.
We wrześniu 2015 r. Prezydent RP
podpisał nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowe przepisy, które przewidują istotne
wzmocnienie uprawnień Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów.
Zmiany zaczną obowiązywać po upływie 6 miesięcy od daty publikacji
nowelizacji w Dzienniku Ustaw, czyli
od kwietnia 2016 r. Obostrzenia
regulacyjne w znacznej mierze dotyczą relacji energetyka – klient.
Brak odpowiedzialności za przerwy
w dostawie prądu, nieinformowanie
o terminie płatności czy upustach za
niedostarczanie energii – to tylko
niektóre z praktyk przedsiębiorstw
energetycznych zakwestionowanych
ostatnio przez Prezes UOKiK. Prelegenci przedstawią nowy model kontroli, zaostrzone kary dla spółek
energetycznych oraz przybliżą możliwość odwołania z uwzględnieniem
kwestii decyzji zobowiązującej.
W ramach wydarzenia zostaną przedstawione także zasady prawidłowego
konstruowania umów w świetle
ostatnich zmian prawnych i nowe
obowiązki dla przedsiębiorców. Co
więcej, przedstawione zostaną błędy
popełniane przez firmy energetyczne
w tym zakresie oraz wskazówki, co
do zachowania w przypadku postępowania regulacyjnego. Ponadto spotkanie stworzy platformę wymiany wie-

2016.02.23 - 2016.02.25
Edinburgh, Anglia
Międzynarodowa Konferencja
Energii Oceanów (ICOE) 2016
Konferencja w Edynburgu jest światowym wydarzeniem w dziedzinie
pływów morskich. Koncentruje się na
rozwoju przemysłu morskiej energii
odna wialn ej. Celem konferencji
i wystawy jest wymiana doświadczeń
w zakresie badań i wdrożeń, w celu
przyspieszenia rozwoju poprzez stymulowanie sieci współpracy pomiędzy firmami i ośrodkami badawczorozwojowymi.
http://www.renewableuk.com/en/eve
nts/conferences-and-exhibitions/icoe2016/index.cfm

2016.02.24 - 2016.02.26
Wels, Austria
World Sustainable Energy Days
Doroczne wydarzenie poświęcone
tematyce zrównoważonej energii.
http://www.wsed.at/en/worldsustainable-energy-days/

2016.02.24 - 2016.02.26
Trondheim, Norwegia
Warsztaty UNI-SET Energy Clustering
Warsztaty zatytułowane „Problemy
zasobów ludzkich w nawiązaniu do
budowy przyszłego systemu energetycznego” są pierwszym z serii pięciu
wydarzeń organizowanych w 2016
i 2017 roku w ramach projektu UNISet Energy Clustering. Głównym celem
będzie omówienie i stymulacja rozwoju innowacyjnych programów
badań i edukacji w dziedzinie energii.
Dodatkowo mają one zmobilizować
europejską społeczność uniwersytecką do rozwiązania "problemu energii"
poprzez wspieranie wymiany i współpracy między naukowcami, edukatorami i innymi zainteresowanymi stro-
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nami. Podczas wydarzeń zbadana
zostanie również kwestia możliwości
zwiększenia wpływu uniwersytetów
na obecną politykę energetyczną UE,
powiązaną z Europejskim Strategicznym Planem w dziedzinie technologii
en erg etycznych (SET-P lan) ora z
z Europejską Unią Energii.
http://www.eua.be/activitiesservices/events/event/2016/02/24/defaultcalendar/1st-uni-set-energyclustering-event

2016.02.25 - 2016.02.26
Belgrad, Serbia
Warsztaty - udział społeczeństwa i przejrzystość w realizacji
polityki energetycznej
Warsztat jest częścią działań JRC
ukierunkowany na gromadzenie
i udostępnianie różnorodnych praktyk z udziałem społeczeństwa oraz
rozwój centrum wiedzy w zakresie
przejrzystości zarządzania.
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/wor
kshop/e-track-enalrgementintegration-workshop?search
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.

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

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

C ENER G

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

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

pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymaganiami konkursu,

pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projektowego,

napisanie pełnego wniosku projektowego,

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

www.cenerg.com.pl
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