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Ekspert: po Czarnobylu zwiększyło się
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Z katastrofy w Czarnobylu
wyciągnięto wiele wniosków
dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Dziś nie ma drugiego
przemysłu, w którym poziom
bezpieczeństwa stałby tak
wysoko – mówi w rozmowie
z PAP prof. Ludwik Dobrzyński z NCBJ.
Katastrofa w elektrowni atomowej w Czarnobylu - będąca
największą katastrofą w historii energetyki jądrowej i jedną
z największych katastrof przemysłowych XX wieku - zdarzyła się w trakcie testu, który
miał służyć poprawie bezpieczeństwa. 26 kwietnia minęło
30 lat od tamtych wydarzeń.
Przez ten czas jednym z największych wyzwań stało się
zwiększanie bezpieczeństwa
elektrowni jądrowych.
"Po katastrofie w Czarnobylu
konstru ktorzy rea ktorów
jądrowych zostali skonfrontowani z powszechnym strachem
społeczeństw przed reaktorami jądrowymi jako takimi.
W związku z tym musieli wysilić cały swój intelekt w jednym
kierunku: poprawy systemów
bezpieczeństwa” - zauważył
prof. Ludwik Dobrzyń ski
z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).
O tym, że bezpieczne były
nawet stare reaktory, świadczy
według niego przykład Fukushimy. "Kiedy zdarzyło się tam
silne trzęsienie ziemi, to
wszystkie reaktory - choć
zbudowano je w latach 60. posłusznie się wyłączyły. Awarię spowodowało dopiero
tsunami" - przypomniał.

W ostatnich trzech dekadach
w technologii działania reaktorów zaszło kilka ważnych zmian.
Zwiększano np. liczbę tzw. elementów pasywnych, które zapewniają bezpieczeństwo dzięki
wykorzystaniu prostych zjawisk
fizycznych – takich jak siła grawitacji czy konwekcja. W efekcie
powstały rozwiązania, które
nawet w razie najgorszej z możliwych awarii mają zadziałać bez
udziału człowieka.
"Niektóre reaktory mają dzisiaj
tak wysoki poziom bezpieczeństwa, że największa z teoretycznie możliwych awarii, do której
dochodzi, kiedy nie jest chłodzony rdzeń reaktora, nie powinna zdarzyć się częściej niż
raz na miliony lat pracy! - podkreśla profesor. - Nie ma drugiego przemysłu, w którym poziom bezpieczeństwa zostałby
postawiony aż tak wysoko. To
trybut złożony ogromnemu
strachowi ludzi przed promieniowaniem, spotęg owanemu
wybuchem w Czarnobylu".
Wydarzenia sprzed 30 lat pozwoliły się też przekonać, że
nawet w obliczu największej
możliwej katastrofy elektrowni
jądrowej jej skutki zdrowotne
dla okolicznej ludności są bez
p orównan ia mniejsze, niż
w pierwszej chwili można było
sądzić – powiedział prof. Dobrzyński.
"Strach i sposób myślenia
o działaniu promieniowania
sprawiał, że niektórzy przewidywali setki tysięcy, czy wręcz
miliony zgonów spowodowanych promieniowaniem uwolnionym z tej elektrowni. Tym-

czasem poza śmiercią 28 ratowników i 15 zgonami ze
względu na rozwój raka tarczycy w ciągu kilkunastu
pierwszych lat od wydarzenia
- nie obserwujemy żadnych
innych efektów: ani wzrostu
przypadków liczby białaczek,
ani wzrostu guzów litych, i nie
możemy się spodziewać, że
coś takiego nastąpi w przyszłości. Wszystkie pesymistyczne oceny okazały się
fałszywe" - wskazał.
"Dowiedzieliśmy się też, że
podjęte w dawnym ZSRR
decyzje, związane z masowym
przesiedleniem ludzi - ponad
300 tys. - pozbawieniem ich
pracy, domostw - dały nadzwyczaj negatywne efekty.
Mamy też do czynienia z grupą
liczącą ok. 1-1,5 mln, która
cierpi z powodu chorób
o podłożu psychosomatycznym. To nie ma nic wspólnego
z promieniowaniem. Są to
ofiary niedouczenia i złych
decyzji politycznych" - powiedział ekspert NCBJ.
Jak dodał, analogiczny błąd
popełniono w Fukushimie,
gdzie ponad 1600 osób zmarło
tylko i wyłącznie z powodu
stresu związanego z przesiedlaniem. "Można było tych
ludzi zostawić w ich domach"
- ocenił.
Cały artykuł
https://cenerg.ien.com.pl/wiad
omosc/ items/ eksp er t-p oczarn ob ylu -zwiekszylo-siebezpieczenstwo-jadrowe
Źródło: PAP

Reaktor badawczy MARIA pracuje na nowym,
bezpieczniejszym paliwie

Źródło: Wikimedia commons,
Autor:A. Rumińska,
CC-BY-SA-4.0,3.0 ,2.5,2.0,1.0

Badawczy reaktor MARIA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych
(NCBJ) w Świerku zakończył konwersję z wysokowzbogaconego
paliwa uranowego na paliwo niskowzbogacone. Z efektami konwersji
naukowcy zapoznali prezydenta
Andrzeja Dudę podczas jego wizyty
w Centrum.
MARIA nie służy do produkcji energii elektrycznej. Produkowane są

w nim m.in. preparaty promieniotwórcze (m.in. stosowane w medycynie). Poza tym m.in. służy do celów
szkoleniowych i badań fizycznych.
Moc termiczna tego urządzenia to 30
MW.
Jak mówili naukowcy podczas spotkania z prezydentem w Centrum, Polska, przystępując w 2004 roku do
programu GTRI (Global Threat Reduction Initiative – inicjatywy rządu USA
mającej na celu redukcję zagrożenia
terrorystycznego), zobowiązała się
do przeprowadzenia konwersji paliwa
jądrowego w badawczym reaktorze
MARIA. Wcześniej stosowane elementy paliwowe wysokowzbogacone
(o zawartości 36 proc. uranu 235) zastąpiono elementami niskowzbogaconymi (o zawartości poniżej 20
proc. uranu 235). Było to skomplikowane przedsięwzięcie, a cały proces
trwał prawie dwa lata. Jednak teraz
reaktor MARIA pracuje już tylko na
paliwie, które zawiera mniej niż 20
proc. uranu 235.
Choć pierwsze dostawy takiego paliwa zapewnili Amerykanie, to chcąc
utrzymać ciągłość pracy reaktora
MARIA na dalsze lata, NCBJ podpisał
kolejną umowę ze spółką TVEL

(rosyjskim producentem niskowzbogaconych elementów paliwowych).
„Choć konwersja paliwa była skomplikowaną operacją, to nie tylko udało się
nam zachować dotychczasowe parametry eksploatacyjne reaktora, np. 30 MW
mocy, ale jeszcze zwiększyliśmy jego
wydajność pracy do 4800 godzin rocznie. Daje to nam dużo większe możliwości prowadzenia badań czy produkcji
radioizotopów” - opowiadał dyrektor
NCBJ prof. Krzysztof Kurek. Dodał, że
w ubiegłym roku NCBJ uzyskało pozwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na
eksploatację reaktora na kolejne 10 lat.
A to oznacza, że MARIA będzie dalej
nieprzerwanie pracować. "Niewątpliwie
to bardzo dobra wiadomość, szczególnie
dla osób, dla których medycyna nuklearna jest ostatnim ratunkiem" - zaznaczył
dyrektor NCBJ. Z danych NCBJ wynika,
że dzięki reaktorowi Polska zapewnia
blisko 20 proc. światowego zapotrzebowania na molibden-99 - izotop, niezbędny w medycynie nuklearnej ratującej
ludzkie życie. MARIA pomogła już dotąd
ponad 75,5 mln osób.
Cały artykuł:
h ttps://c energ .ien .com.pl/wiadomosc /
items/reaktor-badawczy-maria-pracujena-nowym-bezpieczniejszym-paliwie
Źródło: PAP

Napęd hybrydowy – zapowiedź potencjalnej reorganizacji
przemysłu lotniczego
W ramach rozpoczętego we wrześniu 2013 r. i zakończonego w lutym
2016 r. projektu HYPSTAIR zaprojektowano seryjny napęd hybrydowy
do małych samolotów, w których
źródłem zasilania śmigła jest silnik
elektryc zny. Energia elektryczna
może pochodzić z akumulatora ładowanego w trakcie lotu, albo z pokładowego generatora spalinowego.
Uczestnicy projektu stworzyli komponenty napędu hybrydowego od
podstaw koncepcyjnych. Elementy
zostały zwymiarowane i zaprojektowane z uwzględnieniem wydajności
i sprawności energetycznej kompletnego układu napędowego płatowca.
Niedawno przeprowadzono pierwsze testy w Ajdovščinie, Słowenia.
Samolot wybrany do pierwszego
lotu testowego dostarczyła firma
Pipistrel, słoweński producent lekkich samolotów i jednocześnie koordynator projektu. Cały mechanizm
napędowy zębaty opracowany został
przez innego członka konsorcjum,
firmę Siemens – globalnego lidera
w napędach elektrycznych.
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Sp ec y fi ka c je n o we j h y b ry d y
W ramach wstępnych testów do
silnika przymocowano niskoobrotowe, pięciopłatowe śmigło. Podczas
pierwszego uruchomienia sprawdzano pracę we wszystkich trybach zasilania, od niskiego do wysokiego.
Wszystkie komponenty zaprojektowano z uwzględnieniem wszelkich
obowiązujących przepisów w zakresie
b ezp iec zeń stwa i c erty fika cji.
Silnik projektu HYPSTAIR o mocy
200 kW jest najsilniejszym napędem
hybrydowym stworzonym jak dotąd
na potrzeby lotnictwa, dostarczając
taką samą moc jak typowe silniki
samolotowe. Silnik HYPSTAIR zapewnia moc 200 kW na starcie i 150
kW w czasie lotu. Może pracować w
trybie zasilania tylko elektrycznego,
wykorzystując akumulator, zasilania
wyłącznie z generatora oraz w trybie
hybrydowym korzystającym z obu
źródeł.
Ch oć wyn iki testów n ap ędu
HYPSTAIR są bardzo obiecujące,
obecne ograniczenia w technologii
przechowywania energii elektrycznej

sprawiają, że napęd wyłącznie elektryczny nie nadaje się do dalekich
lotów. Zasilanie zapewniane przez
pokładowy generator jest korzystne
pod względem obciążenia, ale nieco
mniej pod względem sprawności energetycznej.
Aby układ hybrydowy cechował się
wysoką sprawnością, silnik elektryczny
i generator zaprojektowano ze szczególnym naciskiem na wysoką gęstość
mocy w celu obniżenia ciężaru całego
napędu. Dzięki temu maksymalizowany jest ładunek użyteczny samolotu.
Wiele uwagi poświęcono także sprawności poszczególnych elementów, aby
wykorzystać potencjał na podniesienie
sprawności energetycznej.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/naped-hybrydowy-zapowied zpotencjalnej-reorganizacji-przemyslulotniczego
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2016
http://cordis.europa.eu/
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Unijni naukowcy wnoszą wkład w strategię na rzecz wyższej
jakości powietrza
Partnerzy finansowanego ze środków
UE projektu przeprowadzili szczegółowe badania z zamiarem wspomożenia przeglądu i wdrażania kompleksowych przepisów UE w zakresie jakości powietrza.
W ciągu ostatniej dekady kwestia
jakości powietrza urosła w oczach
obywateli UE do rangi jednego
z głównych problemów ochrony środowiska. Mimo iż na przestrzeni
ostatnich 20 lat jakość powietrza
istotnie się poprawiła, widać coraz
wyraźniej, że same środki techniczne
nie wystarczą do osiągnięcia wysokich
standardów przewidzianych w tym
zakresie przez przepisy środowiskowe UE. Decydenci koncentrują się
obecnie na społeczno-gospodarczym
wymiarze strategii na rzecz jakości
powietrza, aby podnieść ich efektywność i ogólną akceptację wśród obywateli UE.
Partnerzy dofinansowanego z 7. PR
projektu SEFIRA spędzili ostatnie trzy
lata na koordynowaniu jednych
z najlepszych zasobów naukowych
i społeczno-gospodarczych, aby lepiej

poznać te złożone zagadnienia. Zespół pracujący nad projektem, którego realizację zaplanowano do końca
maja 2016 r., zorganizował 20 kwietnia 2016 r. warsztaty zamykające
w Brukseli, aby w sposób formalny
zaprezentować swój dorobek europejskim interesariuszom.
Zespół zastosował transdyscyplinarne
podejście, obejmujące tak zróżnicowane dziedziny jak ekonomia, nauki
polityczne, geologia i nauki o atmosferze. Naukowcy skrupulatnie przeanalizowali dokumenty w celu ustalenia, jak odpowiednie dyrektywy UE
zostały przełożone na środki do walki
z zanieczyszczeniem powietrza na
szczeblu krajowym i lokalnym.
Następnie przeprowadzili wywiady
z 38 ekspertami z czterech krajów
europejskich, aby dowiedzieć się,
jakie najpoważniejsze przeszkody
stoją na drodze do pełnego wdrożenia strategii. Wreszcie powołali
szczeg ółowe g ru py d ysku syjn e
w czterech miastach europejskich
(Antwerpia, Mediolan, Warszawa
i Malmö), aby poznać faktyczne obawy mieszkańców i wizję przyszłości

w kontekście jakości powietrza. Odkryli
zasadnicze różnice w postawach i wiedzy
– mieszkańcy Antwerpii byli na przykład
postrzegani jako niezwykle aktywni
i zorganizowani w tym zakresie, a ich
działania zostały nawet zaprezentowane
w lokalnych mediach flamandzkich. Tak
wysokiego poziomu aktywności nie odnotowano w pozostałych trzech miastach.
Za pomocą metody CAWI (wspomagany
komputerowo wywiad przy pomocy
strony WWW), partnerzy projektu
przeprowadzili także ponad 16 000 indywidualnych wywiadów w siedmiu państwach członkowskich UE (Austria, Belgia, Niemcy, Włochy, Polska, Szwecja
i Zjednoczone Królestwo).
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/unijni-naukowcy-wnosza-wklad-wstrategie-na-rzecz-wyzszej-jakoscipowietrza
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Jak teoria gier może prowadzić do efektywnych
energetycznie rozwiązań
Dofinansowany ze środków unijnych
projekt CASSTING zapoczątkował
nowe i skuteczne podejście do poznawania i kształtowania tzw. zbiorowych
systemów adaptacyjnych. To systemy
złożone składające się zazwyczaj
z wielu autonomicznych jednostek,
które mogą oddziaływać na siebie na
różne sposoby. Przykładem może być
ekosystem, mózg, zakład produkcyjny
czy Internet.
Opracowując matematyczne metody
identyfikowania sposobów osiągania
optymalnej wydajności, naukowcy chcą
zyskać umiejętność projektowania
lepiej zorganizowanych systemów, co
ma ostatecznie przełożyć się na umocnienie europejskiego sektora nowoczesnych technologii. Wśród potencjalnych beneficjentów są takie branże,
jak np. robotyka, zaawansowana aparatura techniczna czy sprzęt do diagnostyki medycznej.
Zespół projektowy CASSTING zaczął
od scharakteryzowania zbiorowych
systemów adaptacyjnych przez pryzmat teorii gier. Ta gałąź matematyki
jest z p owod zen iem stosowan a
w różnych dziedzinach, np. w ekono-

mii, naukach społecznych, biologii,
naukach politycznych, inżynierii
i informatyce.
Teoria gier zajmuje się modelowaniem strategicznych sytuacji, w których poszczególni uczestnicy komunikują się ze sobą, dążąc do przewidzenia, jakie decyzje podejmą
w danej sytuacji, przy założeniu
racjonalności. W teorii tej komponenty traktowane są jako gracze, ich
zachowania jako strategie a specyfikacje jako warunki zwycięstwa.
Ogólnym celem projektu jest znalezienie sposobów takiego zorganizowania komponentów, które zapewnią uzyskanie jak najlepszych rezultatów przy zastosowaniu teorii
matematycznej. To jest jednak trudniejsze niż mogłoby się wydawać.
Zbiorowe systemy adaptacyjne
zawierają komponenty, które stale
oddziałują na siebie nawzajem i na
swoje otoczenie. Mogą funkcjonować w relacji współpracy bądź antagonizmu. Komponenty zbiorowych
systemów adaptacyjnych mogą
z czasem dostosowywać się a nawet

– biorąc pod uwagę zachowania ekosystemu – zanikać.
Zastosowanie teorii gier pomogło zespołowi CASSTING opracować nowe
metody analizy algorytmicznej w celu
przewidywania zachowań systemów
złożonych. Jedno ze studiów przypadku
w ramach projektu dotyczyło opracowania złożonego systemu ogrzewania podłogowego. Zaproponowano kilka nowych pomysłów, aby zapewnić w pełni
automatyczną komunikację z komponentami sprzętowymi systemu ogrzewania.
Opracowany został adaptacyjny algorytm syntezy online, stale obliczający
optymalne strategie na najbliższą przyszłość. Następnie zbudowano i zademonstrowano narzędzie. Wyniki pokazały, że narzędzie to było w stanie sterować układami w domu znacznie lepiej niż
konwencjonalne sterowniki ogrzewania.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/jak-teoria-gier-moze-prowadzic-doefektywnych-energetycznie-rozwiazan
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Platforma do podnoszenia efektywności energetycznej
miast
Europejscy naukowcy uruchomili platformę online, która pomaga planistom
miejskim osiągać cele efektywności
energetycznej i przygotowywać skuteczne, zrównoważone plany.
Opracowana w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu
PLEEC (Planning for Energy Efficient
Cities) platforma dostarcza informacji
i zasobów, które wspomagają planistów miejskich zainteresowanych
opracowaniem własnych planów działania na rzecz racjonalizacji zużycia
energii (EEAP) w kontekście osiągania
celów klimatycznych UE. Platforma
daje wgląd w doświadczenia sześciu
partnerów projektu, którzy opracowali własne plany EEAP, oraz zapewnia
instrukcje krok po kroku, jak należy
postępować.
Pierwsze informacje udostępniane
przez platformę dotyczą tego, jak
miasta mogą dojść do porozumienia
w kwestii opracowywania EEAP. Kwestie kluczowe to pozyskanie wsparcia
politycznego, współpraca różnych
wydziałów oraz przedstawienie przekonujących argumentów za wdrożeniem EEAP. Uzyskanie zgody na wdrożenie EEAP wymaga wyjaśnienia, dla-

czego środki mają zostać przeznaczone
na to właśnie przedsięwzięcie, a nie
inne.
Następnie platforma doradza, jak przygotować plan EEAP i jak zaangażować
interesariuszy. Na koniec udostępniana
jest lista kontrolna z punktami, które
należy uwzględnić opracowując EEAP.
Innym ważnym osiągnięciem projektu
jest publikacja sześciu planów EEAP dla
miast uczestniczących w projekcie:
Stoke-on-Trent w Zjednoczonym Królestwie, Eskilstuna w Szwecji, Santiago
de Compostela w Hiszpanii, Turku
i Jyväskylä w Finlandii oraz Tartu
w Estonii. Plany te są owocem trzyletniej współpracy i bazują na wynikach
analiz inteligentnych miast, przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu.
Celem analiz było stworzenie podwalin
pod dalekosiężne i oparte na dowodach strategiczne podejścia planistyczne. Rozpoczęto je od zidentyfikowania
największych zalet i deficytów w efekty wn ośc i en erg etyc zn ej ka żdego
z miast, po czym porównano różne,
najważniejsze obszary.
Analizy pomogły też określić, które
miasta mają podobny profil, aby umożliwić dzielenie się dobrymi praktykami.
Platforma PLEEC będzie doskonałym

narzędziem do osiągania tego rodzaju celów jeszcze długo po zakończeniu projektu.
Kolejnym kluczowym wnioskiem
z projektu jest waga poznania i określenia lokalnych warunków poszczególnych miast dla opracowania udanego planu EEAP. Co prawda proste
kopiowanie działań jednego miasta
przez drugie jest niemożliwe, ale
konsorcjum doszło do wniosku, że
dzielenie się doświadczeniami pomaga miastom znaleźć własną drogę do
bardziej energooszczędnej przyszłości.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/pla tforma-d o-p odnoszen iaefektywnosci-energetycznej-miast
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2016
http://cordis.europa.eu/

Webinaria dla prosumentów
W maju odbędą się ostatnie webinaria
rea lizowane w ra mach projektu
„Pogoda dla prosumenta”, dofinansowanego z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Tematami będą aspekty techniczne i ekonomiczne instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz kogeneracja. W szkoleniach on-line udział
mogą wziąć obecni oraz przyszli prosumenci.
„Prosument” to hasło, które w ostatnim czasie wywołało szerokie odbicie
w mediach. Przypomnijmy, że celem
programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych
źródeł, poprzez zakup i montaż małych
instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób
fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje
nowe technologie OZE oraz postawy
prosumenckie, a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc
pracy w tym sektorze. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-
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2022 z możliwością zawierania umów
pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do
2020 r.
Za i n teres owa n i p rog ram em
”Prosument” mogą korzystać z narzędzi edukacyjnych, którą są pomocne
w zrozumieniu tematyki energetyki
prosumenckiej, technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii
oraz zasad ubiegania się dofinansowanie. Jednym z takich narzędzi są bezpłatne webinaria, czyli szkolenia on-line
prowadzone przez ekspertów z wybranych dziedzin. Jeszcze przez miesiąc
za interesowani mogą skorzy stać
z takich szkoleń.
Źródła ciepła (pompy ciepła, kogeneracja)
11.05. o godz. 11:00
12.05. o godz. 16:00
18.05. o godz. 11:00
19.05. o godz. 16:00
Link aktywacyjny do webinarium wysyłany jest za pośrednictwem newslettera, do którego można się zapisać ze
strony www.pogodadlaprosumenta.pl
Osoby chcące skorzystać ze szkolenia
on-line mog ą równ ież na p isać
na info@pogodadlaprosumenta.pl

Uzupełnienie webinarium jest platforma e-learningowa stanowiąca pomoc
mery toryc zną dla p roduc entów
i konsumentów energii. Materiały na
platformie przygotowano w formie
filmów i pigułek wiedzy. Dotyczą one
takich zagadnień jak: wprowadzenie
do energetyki prosumenckiej, zielone
ciepło oraz zielona energia elektryczna, ekonomika i ekologia prosumencka, dobre praktyki - przykłady rozwiązań prosumenckich.
„Pogoda dla prosumenta” to projekt
edukacyjny dofinansowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący zagadnienia związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Jego ideą jest przedstawienie kluczowych informacji z punktu widzenia
decyzji, jaką jest inwestycja w mikroinstalacje prosumenckie.
www.pogodadlaprosumenta.pl
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Rusza system wsparcia doradczego w zakresie
efektywności energetycznej i źródeł odnawialnych
Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda 3 marca 2016 r. podpisali umowę na realizację projektu
pn. Ogólnopolski system wsparcia
doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE. Będzie on
realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Minister Tchórzewski podkreślił, że
projekt ma charakter nieinwestycyjny i obejmuje zasięgiem cały kraj. –
W jego ramach powstanie ogólnopolska sieć 76 doradców, działających we wszystkich 16 województwach. Poprzez różnego rodzaju
nieodpłatne usługi będą służyć pomocą wszystkim zainteresowanym
wsparciem z funduszy unijnych
w zakresie efektywności energetycznej. To duże wyzwanie – dodał.
Działania zaplanowane w ramach
projektu:

szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie
efektywności energetycznej,
odnawialnych źródeł energii

i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,

wsp a rcie sa morzą d ów
w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gosp oda rki niskoemisyjnej
(PGN),

doradztwo na temat możliwości in we stycyjn ych
w zakresie efektywności
energetycznej,

wsparcie przy tworzeniu
sieci energetyków gminnych,

budowa platformy wymian y
d oś wia d c ze ń
i bazy wiedzy
w
za kr es i e
efe kty wn ości
energetycznej.
NFOŚiGW b ęd zie
rea lizowa ł p rojekt
z udziałem swoich partnerów, którymi jest 14
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Wniosek o dofinansowanie projektu
został zatwierdzony 1 marca 2016 r.
Jego budżet to blisko 129 mln zł.
Projekt jest w 100 proc. dofinansowany z POIiŚ.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
t e m s/ ru s za - sy s te m -w sp a rc ia doradczego-w-zakresie-efektywnoscienergetycznej-i-zrodel-odnawialnych
Źródło: ME

Źródło: Tapeciarnia.pl

Polska krajem startupów. Powstanie fundusz wspierający
najbardziej innowacyjne projekty
Rząd zapowiada powołanie największego w Polsce i Europie Środkowo
-Wschodniej Funduszu Funduszy
mającego wspierać start-upy i rozwój innowacyjności z początkowym
budżetem ok. 500 mln zł.
Środki na ten cel wyłoży Grupa
PZU oraz inni prywatni inwestorzy.
Z Funduszem Funduszy współpracować będzie Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Poprzez program
koinwestycji będzie katalizatorem
rozwoju dla innowacyjnych spółek
technologicznych z polskim pierwiastkiem.
– Chcemy aby polska gospodarka
była konkurencyjna, dlatego wzrost
g ospodarczy mu simy opiera ć
o zasoby polskiej nauki. Powstanie
Funduszu Funduszy to milowy krok
na tej drodze. Budujemy ekosystem
przyjazny przedsiębiorcom, którzy
komercjalizują wyniki badań naukowych. Przekujemy w ten sposób
potencjał polskich innowatorów
w sukces gospodarczy – mówi Jaro-

sław Gowin, Wicepremier, Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W siedzibie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego NCBR,
PZU SA i PZU TFI podpisały list
intencyjny w sprawie współpracy
nad komercjalizacją wyników badań
naukowych. To pierwszy krok do
utworzenia Funduszu Funduszy,
którego celem będzie inwestowanie
w rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych. Dzięki tej
inicjatywie spółki wnoszące największą wartość do polskiej gospodarki
w wyniku komercjalizacji wyników
badań naukowych będą mogły dodatkowo skorzystać ze wsparcia
programu koinwestycyjnego, który
przygotuje NCBR. Nowatorska
formuła finansowania pozwoli innowacyjnym polskim projektom pokonać problem luki inwestycyjnej.
– W polskich uczelniach, instytutach
badawczych i instytutach naukowych PAN kiełkuje wiele innowacyjnych rozwiązań. Często jednak ich
twórcy mają trudność z dotarciem

do inwestorów i pozyskaniem finansowania na realizację projektu. Kierując do nich strumień funduszy, przy
jednoczesnym wykorzystaniu knowhow naszych partnerów, usuwamy
kolejną barierę ograniczającą komercjalizację prac B+R – mówi Jerzy
Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Doświadczeni eksperci z Grupy PZU
zapewnią, aby Fundusz był zarządzany
wedle sprawd zonych rynkowych
praktyk. Wspólna inicjatywa pomoże
przyciągnąć najlepszych inwestorów
Venture Capital do Polski.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/p olska -kra jem-sta rtup owp owstan ie-fun du sz-wsp iera jacy najbardziej-innowacyjne-projekty
Źródło: PAP

Jak komercjalizować wyniki badań?
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło specjalny Program
BRIDGE, który wraz z serwisem
informacyjno-doradczym BRIDGE
INFO, ma pomóc wynalazcom, naukowcom, przedsiębiorcom, innowatorom i księgowym w skutecznym
przeprowadzaniu procesów sprzedaży wyników projektów naukowych.
Z myślą o tych grupach przygotowane są wydawnictwa informacyjnodoradcze, prezentowany jest aktualny stan prawny i najlepsze ścieżki
komercjalizacji B+R,
rozwijane,
testowane i wdrażane nowe instrumenty interwencyjne, w tym także
mechanizmy publiczno-pry watn e
z udziałem funduszy kapitałowych.
Więcej informacji:
http://bridge.gov.pl/
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/jak-komercjalizowac-wynikibadan
Źródło: NCBR

Źródło: Tapeciarnia.pl

Kobiety i mężczyźni dla synergii w innowacjach
Czy płeć ma znaczenie przy tworzeniu
innowacji? Uniwersytety Jagielloński
i Warszawski połączyły siły z Østfold
University College w Norwegii dla
zbadania, jak najlepiej wykorzystać
mocne strony kobiet i mężczyzn
w gospodarce, nauce i wszelkich innych
ob sza rach aktywn ości za wod owej
i społecznej.
Innowacyjność to zdolność gospodarki,
przedsiębiorstwa do kreatywności,
tworzenia i wdrażania innowacji produktowych, procesowych i społecznych, jak również ich absorpcji. wiąże
się z aktywnym zaangażowaniem
w procesy innowacyjne i w tym sensie
wiąże się z wyznaczaniem strategii zarządzania. Zainteresowanie mówieniem
o innowacjach, innowacyjności w Polsce jest ogromne, ale, w rzeczywistości,
w ich tworzeniu Polska jest w ogonie
Europy, co widać w statystykach.
„U podstaw tego problemu tkwi wiele
czynników. My szukaliśmy tego, co nie
zostało jeszcze w sposób oczywisty
wyjaśnione. Innowacyjność wiąże się
z umiejętnością wykorzystania posiadanych zasobów: ludzkich, rzeczowych,
kapitałowych i informacyjnych, czyli
dojrzałością i kulturą innowacyjną. I tu
właśnie poszukujemy jakiegoś obszaru,
gdzie można znaleźć determinanty rozwoju innowacji - mówi kierująca projektem „Innovative gender – as a New
Source of Progress” prof. Ewa Okoń-
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Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Badacze obserwują, że większe wydatki budżetowe na naukę, prace
rozwojowe i działalność innowacyjną
wcale nie powodują, że Polska skokowo poprawia swoją pozycję w rankingach innowacyjności. Czy zatem pozostały jakieś sfery z obszaru przedsiębiorczości i zarządzania, które
mogą wyjaśniać ten mechanizm? Zidentyfikował je zespół ekonomistów,
socjologów, psychologów, statystyków i ekspertów w dziedzinie zarządzania.
Naukowcy od blisko 3 lat analizują
rolę kobiet i mężczyzn w procesach
innowacyjnych. Obserwują przy tym
zjawiska, które potwierdzają nierówności w tym zakresie. Różnice ujawniają się m.in. w dziedzinie zatrudnienia, płac i pełnienia różnych funkcji
naukowych, politycznych lub biznesowych. Nie chodzi przy tym o płeć
biologiczną, tylko o role przypisywane kobietom i mężczyznom, określane jako płeć kulturowa „gender”.
„Kobiety są dobrze wykształcone.
Jest ich więcej, niż mężczyzn zarówno
na studiach magisterskich jak i doktoranckich. Potem pojawia się luka
w osiąganiu wyższych pozycji naukowych, szczególnie tytułów profesorskich. Kobiety zdecydowanie rzadziej
osiągają wyższe stanowiska w nauce

i w biznesie. Zgłaszają mniej patentów niż mężczyźni. A przecież badania amerykańskie pokazały, że zespoły
mieszane są bardziej efektywne niż
monopłciowe, dzięki synergii wynikającej z właściwej kombinacji umiejętności, kompetencji, empatii, zdolności, odwagi” - obserwuje prof. OkońHorodyńska.
Część uzdolnień intelektualnych
i manualnych, różnych dla płci, teoretycy przypisują uwarunkowaniom
kulturowym czy wręcz psychologicznym. Wielu badaczy wskazuje natomiast, że część różnic pojawia się już
we wczesnym dzieciństwie, a nawet
w życiu prenatalnym. W omawianym
projekcie nie chodzi o zacieranie
różnic, ich odrzucanie, ale o ich poznanie, zaakceptowanie i kreatywne
spożytkowanie.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/kobiety-i-mezczyzni-dla-synergii
-w-innowacjach
Źródło: PAP
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Gowin: gospodarka innowacyjna powinna opierać się na
polskiej nauce i polskich uczonych
Gospodarka trwale innowacyjna powinna być oparta o zasoby polskiej
nauki i dorobek polskich uczonych –
podkreślał w Szczecinie wicepremier
i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin na konferencji
z naukowcami i przedsiębiorcami.
„Chcemy doprowadzić do przebudowy modelu polskiej gospodarki z gospodarki imitacyjnej na gospodarkę
innowacyjną” – powiedział Gowin.
„W ostatnich 25 latach nasza gospodarka rozwijała się przede wszystkim
przez naśladowanie – nie ma nic złego
w dobrym i mądrym naśladowaniu
wzorców zagranicznych, zwłaszcza
sprawdzonych wzorców gospodarki
rynkowej, ale wszyscy wiemy doskonale, że we współczesnym świecie,
w czasach globalizacji liczy się gospodarka innowacyjna, gospodarka oparta
na wiedzy” - dodał.
„Będziemy budować gospodarkę innowacyjną, ale mamy pełną świadomość, że nasza gospodarka będzie
innowacyjna w sposób trwały wtedy,
kiedy będzie oparta o dorobek, zaso-

by polskiej nauki i polskich uczonych” – powiedział.
„Pracujemy nad mapą potencjału
naukowego tak, żeby sprząc rozwój polskiej nauki z najbardziej
perspektywicznymi branżami gospodarki, ale chcemy też stworzyć
dodatkowe zachęty, czy ułatwienia
po stronie biznesu i nauki, dlatego,
żeby te dwa środowiska ze sobą
lepiej współpracowały” – podkreślił Gowin.
Według szefa resortu nauki, przykładem takich działań może być
projekt ustawy o innowacyjności.
„Projekt przewidujący przede
wszystkim zdecydowanie większe
zachęty podatkowe dla przedsiębiorców, żeby inwestowali w obszar badań i rozwoju. Równolegle
do tej nowelizacji pracujemy nad
białą księgą barier hamujących
polską innowacyjność; barier nie
tylko legislacyjnych, ale także barier organizacyjnych” – powiedział.
Jak dodał, efektem białej księgi
będzie zaprezentowanie jesienią
nowej ustawy o innowacyjności.

W opinii Gowina, współpracę nauki
i biznesu ma ułatwić reorganizacja
instytutów badawczych, które mają
bardzo duży potencjał, który do tej
pory nie był wykorzystywany w wystarczającym stopniu.
„Jesienią przedstawimy propozycje
zmian dotyczących instytutów badawczych. Część z nich chcemy
przekształcić w coś w rodzaj narodowych laboratoriów, które podejmą współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie, inne
chcemy połączyć w branżowe sieci,
tak żeby lepiej wykorzystywać potencjał naukowy i, żeby te instytuty
nie konkurowały ze sobą, tylko
współpracowały” – powiedział Gowin. Jak dodał, część instytutów
może objąć przekształcenie w spółki
skarbu państwa.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gowin-gospodarkainnowacyjna-powinna-opierac-sie-napolskiej-nauce-i-polskich-uczonych
Źródło: PAP

Podkomisja: większy wpływ władz tylko na państwowe
instytuty badawcze
Większy wpływ ministrów na wybór
i odwoływanie władz wszystkich podległych im instytutów badawczych
przewidywał poselski projekt nowelizacji. Sejmowa podkomisja zaproponowała jednak, by zmiany te dotyczyły
tylko państwowych instytutów badawczych.
Sejmowa podkomisja nadzwyczajna
ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji
ustawy o instytutach badawczych
zakończyła swoje działanie. Zaproponuje sejmowej komisji ds. edukacji, by
najważniejsze zmiany zawarte w projekcie nowelizacji o instytutach badawczych dotyczyły nie wszystkich
instytutów badawczych, jak początkowo przewidywano, a jedynie ich grupy
- państwowych instytutów badawczych.
Projekt nowelizacji ustawy o instytutach badawczych przygotowany został
przez grupę posłów PiS. Zakładał on
m.in, że dyrektora instytutu badawczego wybierać miałby minister nadzorujący ten instytut spośród kandydatów przedstawionych przez komisję
konkursową. A to oznacza, że wyniki
konkursu na dyrektora instytutu badawczego nie byłyby dla ministra wiążące. Projekt przewidywał też, że

Źródło:

minister nadzorujący mógłby nie
powołać dyrektora instytutu, gdyby
żaden z kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową nie
gwarantował prawidłowej realizacji
zadań instytutu. Projekt nowelizacji
zakładał też, że minister nadzorujący mógłby łatwiej odwołać dyrektora instytutu badawczego - np. jeśli
instytut nieprawidłowo wykonywałby określone w statucie zadania lub
jeśli nastąpiłaby reorganizacja instytutu.
Podczas posiedzenia sejmowa podkomisja nadzwyczajna przychyliła się
do propozycji posłów PiS. Według
nich najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji dotyczyć powinny jedynie państwowych instytutów badawczych, a nie
wszystkich instytutów. To oznacza,
że wybory dyrektorów instytutów
badawczych, które nie mają statusu
PIB, przebiegałyby tak jak dotychczas.
Wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego Leszek Sirko zaznaczył, że
instytutów badawczych jest w Polsce ok. 115. Według niego niepotrzebne w nich wszystkich są zmiany zawarte w początkowym projek-

Źródło: Tapeciarnia.pl

cie nowelizacji. "Natomiast są państwowe instytuty badawcze - jest ich
17 - które pełnią szczególną rolę. (…)
To są instytuty, które muszą prowadzić działalność zleconą przez ministra. Wobec tego relacje tych instytutów z ministerstwem nadzorującym są
z natury rzeczy inne niż innych instytutów badawczych" - wyjaśnił.
"Z jednej strony państwowy instytut
badawczy dostaje dotację celową,
która jest często bardzo, bardzo wysoka. A z drugiej strony musi wykonywać zadania, które są szczególnie
ważne dla realizacji polityki państwa" mówił Sirko. Zaznaczył, że jeśli instytut nie realizuje tych zadań, to musi to
stanowić podstawę do odwołania
dyrektora.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/podkomisja-wiekszy-wplywwladz-tylko-na-panstwowe-instytutybadawcze-2018
Źródło: PAP

Od 2017 r. resort nauki chce zmian zasad finansowania
uczelni i nauki
Resort nauki chce, by od 2017 r. obowiązywały nowe przepisy dot. finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.
Zasady przyznawania uczelniom środków mają być prostsze, a jakość i umiędzynarodowienie - bardziej doceniane mówi PAP wiceminister nauki Teresa
Czerwińska.
Specjalny zespół, który zajmie się zmianami w systemie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, rozpoczął prace
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Jego eksperci będą pracować nad poprawą efektywności finansowania polskich uczelni oraz nauki,
a także nad uproszczeniem zasad związanych z podziałem środków między
różne placówki.
"Chcemy szczegółowo przyjrzeć się
regulacjom w zakresie finansowania
szkolnictwa wyższego i nauki oraz zastanowić, jak je uprościć i odbiurokratyzować, aby w sposób bardziej efektywny osiągać priorytetowe cele" powiedziała w rozmowie z PAP wiceminister resortu nauki Teresa Czerwińska.
Modyfikacje przepisów mają sprawić,
że bardziej doceniane będzie umiędzynarodowienie, a także podnoszenie
jakości badań naukowych i kształcenia.
MNiSW chce, by nowe zasady dotyczące finansowania uczelni i nauki obowiązywały od 1 stycznia 2017 r. Do tego
potrzebne będą zmiany rozporządzenia
(wypracowane w porozumieniu z kilkoma innymi resortami) i zmiany ustawowe. Do września 2016 r. resort chce

przedstawić projekt nowelizacji parlamentowi.
Jak dodała Czerwińska, powołany w jej
resorcie zespół zastanowi się m.in., jak
uprościć algorytm dotyczący podziału
dotacji podstawowej, według którego
rozdzielane są środki między uczelnie.
MNiSW zamierza premiować powiązania uczelni z rynkiem pracy. Szkoły
wyższe nagradzane byłyby np. za śledzenie karier absolwentów i prowadzanie kierunków najlepszych z punktu
widzenia rynku pracy, np. związanych
z tzw. inteligentnymi specjalizacjami.
Drugim celem jest internacjonalizacja
kształcenia - chodzi głównie o pozyskiwanie najlepszych studentów z zagranicy. "Teraz żaden kraj nie jest w stanie
oprzeć swojej przyszłości na zasobach
wewnętrznych. A my mamy wiele do
zaoferowania" - powiedziała Czerwińska.
"Zastanowimy się też nad premiowaniem uczelni przyjmujących najlepszych
maturzystów, uczelni dbających o wymagający i adekwatny do późniejszego
toku studiów proces rekrutacji na studia, np. poprzez wprowadzanie dla
kandydatów wymogów progowych,
jeśli chodzi o liczbę punktów z matury"
- powiedziała. Przyznała, że pewne
progi mogłyby też obowiązywać kandydatów na studia II i III stopnia.
"Chcemy podnosić jakość kształcenia
i walczyć z pogonią za liczbą studentów
i tworzeniem rekrutacyjnej fikcji; znane
są przypadki, gdy uczelnie przyjmowały
na studia na kierunku np. fizyka osoby
bez matury z fizyki. A przecież jednym

z koniecznych warunków zapewnienia
odpowiednio wysokiego poziomu na
uczelniach wyższych jest pozyskiwanie
odpowiednio przygotowanych kandydatów, a nie +pogoń+ za ilością pierwszoroczniaków, od razu z założeniem
obszernego kursu wyrównawczego. To
często, mimo dobrych chęci ze strony
uczelni, nie zdaje egzaminu i prowadzi
do obniżenia poziomu" - wyjaśniła wiceminister.
Czerwińska odniosła się też do pytania
PAP, czy w nowym algorytmie pieniądze dla uczelni będą szły za studentem.
W środowisku akademickim pojawiają
się bowiem głosy, że w dobie niżu demograficznego prowadzi to do obniżania poziomu studiów. "Dotacji dydaktycznej nie da się całkowicie odciąć od
liczby studentów. To nieracjonalne.
Będziemy ją dalej wiązać z liczbą studentów. Nie chcemy jednak, żeby liczba studentów była motorem napędowym funkcjonowania uczelni. Pogoń za
studentem nie może być bezkrytyczna,
bez refleksji" - skomentowała wiceminister.
Resort przyjrzy się też, jak dzięki algorytmowi podziału środków motywować uczelnie do bardziej efektywnego
ich wydawania - zapowiedziała wiceminister.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/od-2017-r-resort-nauki-chcezmian-zasad-finansowania-uczelni-inauki-2040
Źródło: PAP

Resort nauki zmniejsza obowiązki sprawozdawcze jednostek
naukowych
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26 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące terminów
aktualizacji informacji i danych zawartych Systemie Informacji o Nauce.
"Rozporządzenie wychodzi naprzeciw
postulatom zgłaszanym przez jednostki
naukowe" - informuje na swojej stronie
internetowej resort nauki. "Zmiana ma
na celu zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych jednostek naukowych" czytamy w komunikacie MNiSW.
Wprowadzane rozporząd zenie ma
zmniejszyć częstotliwość aktualizowania informacji zawartych w Systemie
Informacji o Nauce. Jednostki naukowe
nie będą już musiały aktualizować ich
co kwartał, ale co pół roku przy równoczesnym wydłużeniu terminu na
dokonanie aktualizacji do dwóch miesięcy.

Ponadto rozporządzenie wprowadza
za sa d ę, że d a n e o kosz ta c h
"poniesionych przez jednostkę naukową na realizację krajowych i międzynarodowych projektów obejmujących
badania naukowe lub prace rozwojowe
oraz przychodów jednostki naukowej
z wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych będą aktualizowane tylko raz w roku, według
stanu na dzień 31 grudnia, w terminie
takim samym jak dane dotyczące wyniku finansowego jednostki naukowej,
tj. do dnia 30 kwietnia".
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/resort-nauki-zmniejsza-obowiazkisprawozdawcze-jednostek-naukowych
Źródło: PAP
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Komisja Europejska planuje stworzenie chmury dla otwartej
nauki
Utworzenie nowej europejskiej chmury dla otwartej nauki planuje Komisja
Europejska - zapowiedziano w komunikacie KE. Dzięki temu systemowi możliwy będzie m.in. dostęp badaczy z UE
do danych uzyskanych w eksperymentach naukowych oraz powtórne wykorzystanie zebranych wyników - np.
przez inne zespoły.
"Europa jest największym producentem danych naukowych na świecie,
lecz niewystarczająca i rozdrobniona
infrastruktura oznacza, iż duże zbiory
danych nie są w pełni wykorzystane" poinformowano w przesłanym PAP
komunikacie KE. Dzięki systemowi,
który planuje uruchomić KE, możliwe
będzie przechowywanie, udostępnianie
i wykorzystywanie danych tworzonych
przez badaczy (Open Data). Inicjatywa
ta sprawić ma, że UE stanie się światowym liderem w gospodarce opartej na
danych.
KE przewiduje, że na danych gromadzonych w chmurze skorzysta 1,7 mln
europejskich naukowców i 70 mln

osób zajmujących się zawodowo nauką
i technologią.
Początkowo inicjatywa będzie skierowana do sp ołeczn ości naukowej
w Europie i jej partnerów światowych,
ale z czasem baza użytkowników zostanie rozszerzona na sektor publiczny
i prywatny.
Europejski komisarz ds. badań, nauki
i innowacji Carlos Moedas skomentował, że chmura dla otwartej nauki
"zwiększy skuteczność i efektywność
działań naukowych i umożliwi milionom
naukowców dzielenie się wynikami
badań naukowych i ich analizowanie
w bezpiecznym środowisku ponad
podziałami technologicznymi, dyscyplinarnymi i państwowymi. Odpowiadamy
tym samym na apele społeczności naukowej o stworzenie infrastruktury dla
otwartej nauki”.
Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Guenther H. Oettinger powiedział z kolei, że
naukowcom, przedsiębiorcom i służbom publicznym dzięki chmurze zostanie zapewniony "dostęp do systemów

ob liczen iowych świa towej kla sy
i o dużej wydajności, szerokopasmowej
łączności oraz najbardziej zaawansowanych usług w zakresie danych i oprogramowania".
Komisja inicjatywę dotyczącą przetwarzania w chmurze chce wprowadzać
stopniowo. Od 2016 r. integrowane
i konsolidowane będą pla tformy
e-infrastruktury, a także grupowane
będą działające już teraz chmury naukowe i zbiory danych. Na początku dane
z tej europejskiej chmury mają być
dostępne dla europejskich naukowców
i ich współpracowników na świecie.
W 2017 r. KE chce otworzyć dostęp
do wszelkich danych naukowych wytworzonych w ramach Horyzontu
2020. W 2018 r. KE chciałaby, żeby
podjęto inicjatywę przewodnią, aby
przyspieszyć rozwój technologii kwantowych stanowiących podstawę dla
nowej generacji superkomputerów.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/ kom isja -eu r op ejs ka -p la n u jestworzenie-chmury-dla-otwartej-nauki
Źródło: PAP

Beneficjenci ERC: polski system nie sprzyja zdobywaniu
grantów ERC
Stosowany w Polsce system punktowania dorobku naukowego nie sprzyja
temu, by zdobywać prestiżowe granty
ERC - zwracają uwagę dotychczasowi
polscy laureaci grantów. Resort nauki
zgadza się, że warto większą niż dotąd
uwagę zwracać na jakość prac, a nie
na ich ilość.
Spośród ponad 5,2 tys. prestiżowych
grantów przyznanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC)
Polacy uzyskali zaledwie 21. Tymczasem uczeni pracujący w Wielkiej Brytanii zdobyli ok. 1300 takich grantów,
Niemcy - 900, a Francuzi - 800. O
tym, jak sprawić, by Polska pozyskiwała więcej grantów z prestiżowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
(ERC), mówiono w połowie kwietnia
na konferencji "Jak zdobyć grant ERC"
zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk.
LICZY SIĘ DOROBEK
Polscy badacze "nie prowadzą badań,
które mają szansę dostać grant" skomentował laureat grantu ERC dr
hab. Stefan Dziembowski z Wydziału
Matematyki Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego sugerując, skąd bierze się mała liczba gran-

tów ERC pozyskiwanych przez Polaków. Jego zdaniem polski system punktowania publikacji jest niedostosowany
do realiów walki o europejskie granty
i "zniechęca do prowadzenia badań na
takim poziomie, by dostać grant ERC" powiedział.
"Musimy oceniać jakość, a nie ilość
publikacji" - potwierdził inny laureat
ERC, prof. Andrzej Dziembowski
z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
w Warszawie.
"Granty ERC przygotowuje się nie
w ciągu kilku miesięcy od złożenia
grantu, tylko przez kilka lat" - zwrócił
uwagę prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, który
z ERC pozyskał finansowanie aż dwa
razy.
Wyjaśnił on również, że zanim złoży się
wniosek o finansowanie, trzeba najpierw zgromadzić odpowiedni dorobek
naukowy - najlepiej konkurencyjny
wobec dorob ku dotychczasowych
laureatów grantu ERC w swoim obszarze wiedzy. Bujnicki przypomniał, że
statystyki poprzednich konkursów są
dostępne. Osoby zainteresowane zdobyciem grantów z ERC powinny się

przyglądać, jakiego rodzaju dorobek
(w sensie jakościowym i ilościowym)
mają osoby zdobywające grant ERC
w określonych zakresach tematycznych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/beneficjenci-erc-polski-system-niesprzyja-zdobywaniu-grantow-erc
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl

Gowin o zmianach w NCBR i instytutach badawczych
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w Warszawie podczas spotkania ze studentami na Uniwersytecie Warszawskim
przedstawił założenia rządowego planu,
tzw. planu Morawieckiego. Zaznaczył,
że jednym z głównych założeń tego
planu jest zmiana polskiej gospodarki.
"Ona ma do tej pory charakter imitacyjny, naśladowczy, a chcemy przejść
do fazy innowacyjnej" - powiedział.
Gowin zaznaczył, że również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
planuje działania, które pomogą przejść
Polsce do gospodarki innowacyjnej.
Jednym z działań, które wymienił Gowin, są zmiany przepisów dotyczących
innowacyjności. Wicepremier przyznał,
że polskie wynalazki giną w tzw. dolinie
śmierci, w przestrzeni, która się rozciąga między wynalazkiem a wdrożeniem.
Zmiany przepisów dotyczących innowacyjności mają temu zjawisku zapobiegać. Gowin wymieniał, że wśród
planowanych zmian jest wprowadzenie
ulg podatkowych za wdrożenia oraz
ułatwienia w procesie komercjalizacji
rozwiązań badawczych.
Gowin mówił też o reformie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

"Przez tę instytucję do roku 2020
przejdzie ponad 40 mld zł. Te pieniądze
nie mogą być po prostu wydane. One
musza być zainwestowane" - zaznaczył
minister i dodał: "Nowe zasady funkcjonowania NCBR powinny na to pozwolić". Jak przyznał, jeśli pieniądze się
wydaje, zamiast inwestować - efekty są
znikome.
Ministerstwo nauki - zgodnie z zapowiedziami Gowina - chce też zreformować ustawę o instytutach badawczych. Jak podkreślił minister, są w
Polsce instytuty, które prowadzą badania na wysokim poziomie. Jest jednak
część instytutów, które są
na średnim poziomie.
"Właściwie możemy się
bez nich obyć, ale możemy
też wyciągnąć do nich rękę
i spróbować podciągnąć je
do lepszych instytutów
badawczych. Natomiast są
też dziesiątki instytutów
badawczych, które nie
prowadzą żadnych badań,
tylko np. żyją z wynajmowania powierzchni. Tego
typu instytuty powinny
zostać skomercjalizowane, przekształcone w firmy" - powiedział minister.

Kolejną propozycją ministerstwa jest
umożliwienie wdrożeniowej ścieżki
kariery naukowej. Jak zapowiedział
Jarosław Gowin, dokotraty, habilitcje
czy tytuły profesora można będzie
uzyskiwać również za wdrożenia dla
przemysłu. "Chcemy od przyszłego
roku akademickiego taką ścieżkę uruchomić" - przypomniał minister.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/g owin -o-zmian ach -w-ncb r-iinstytutach-badawczych
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl

37 rozmów "Z naukowcami o nauce"
Obszerne wywiady z 37 uczonymi
związanymi z Uniwersytetem Jagiellońskim zaprezentował UJ w swojej publikacji "Z naukowcami o nauce". Książka
dostępna jest również za darmo online.
Autorzy wywiadów chcą pokazać, że
naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego to nie tylko zaangażowani w swoją
pracę pasjonaci, ale także ludzie z krwi
i kości, którzy przeżywają chwile tryumfu, ale i porażek. "Uczony żyje
wśród ludzi i bierze udział w codziennych zdarzeniach. To nie pozostaje bez
wpływu na jego działania stricte naukowe” - zaznacza we wstępie prorektor
UJ prof. Stanisław Kistryn.
W wywiadach prowadzący pytali też
o wizję wymarzonego uniwersytetu.
Jeden z rozmówców, prof. Czesław
Porębski, filozof i prawnik, mówił, że
idealna uczelnia jest "bytem niemal
paradoksalnym, bo jako instytucja musi
działać według reguł, a ma służyć czemuś najbardziej wyjątkowemu: prawdziwie kreatywnej myśli”.
W dyskusjach regularnie pojawiał się
też wątek rozwoju kariery naukowej,
do którego odnosił się m.in. biolog,
prof. Ryszard Laskowski, podkreślając:
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„Wiem, jak ważne jest, by odpowiedzieć sobie w porę na to podstawowe
pytanie: czy jestem i czy chcę być naukowcem?”.
Innymi z ważnych motywów, które
obecne były w wypowiedziach naukowców, były: sens popularyzacji nauki
i jej obecności w debacie publicznej,
reformowanie uczelni oraz bariery
w realizacji pracy naukowej oraz także
mnóstwo innych aspektów "bycia naukowcem".
Te i pozostałe kwestie komentowali
m.in. filolog, prof. Marcela Świątkowska, biotechnolog, prof. Justyna Drukała, matematyk, prof. Zbigniew Błocki obecny szef NCN, prawnik, prof. Fryderyk Zoll, archeolog, prof. Jan Chochorowski, politolog, prof. Marek Bankowicz i fizyk, prof. Wojciech Gawlik.
Książka "Z naukowcami o nauce" to
następne po "Projektorach Jagiellońskich" i publikacji "O badaniach
i współpracy naukowej" wydawnictwo
UJ prezentujące świat wiedzy.
Nauka jest jedna, a jej wewnętrzne
podziały wynikają tylko z konieczności
organizacyjnych – to myśl, która również pojawiała się w dyskusjach z re-

prezentantami uniwersytetu. Stała się
ona podstawą do odmiennego niż
zazwyczaj układu wywiadów w książce.
Publikacja nie została podzielona na
rozdziały reprezentujące poszczególne
wydziały i jednostki, ale części zawierające kluczowe lub szczególnie ciekawe
wątki, które pojawiały się w trakcie
rozmów.
Wersja online (dostępna w otwartej
licencji CC) znajduje się na stronie: h ttp:/ /www.nau ka.uj.edu.pl/ znaukowcami-o-nauce
Opracowanie:
h t t p : / / w w w . n a u k a . u j . e d u . p l/
documents/74541952/120345782/Z%
20NAUKOWCA MI%20O%
20NAUCE.pdf
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/id-37-rozmow-z-naukowcami-onauce
Źródło: PAP
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Prof. Maciej Chorowski pokieruje NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma nowego dyrektora. Został nim
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski.
Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił nowego dyrektora podczas
konferencji prasowej w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prof. Chorowski jest profesorem
nauk technicznych, kierownikiem
licznych projektów badawczych
i autorem dziesiątek prac naukowych. Zawodowo jest związany
z Politechniką Wrocławską.
– To, nad czym NCBR musi obecnie
pracować da się sprowadzić do jednego słowa: komercjalizacja – powiedział nowy szef Centrum – Z sukcesem będziemy mieli do czynienia nie
wtedy, gdy dokładnie rozliczymy
projekt, ale gdy uda się skutecznie go
skapitalizować.
– NCBR będzie odgrywał kluczową
rolę w planie rozwoju Polski – zaznaczył wicepremier Jarosław Gowin –
Musimy zbudować pomost między
polską gospodarką a polską nauką.
Rolą profesora Macieja Chorowskiego będzie skierowanie w tym kierun-

ku odpowiedniego strumienia środków finansowych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Powołane zostało latem 2007 roku
jako jednostka realizująca zadania
z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. NCBR wspiera tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii
poprzez finansowanie projektów
badawczo - rozwojowych, ukierunkowanych na zacieśnienie współpracy
sektora nauki i gospodarki. Zarządza
programami badań stosowanych oraz
wspierającymi rozwój kadry naukowej, ułatwiając aktywność badawczą
w Polsce oraz poza granicami kraju.
Centrum udziela dofinansowania
najbardziej wartościowym projektom,
wyłanianym w trybie konkursowym,
a następnie czuwa nad ich prawidłową realizacją. Ponad 70% budżetu
NCBR stanowią środki pochodzące z
programów operacyjnych UE, dla
wydatkowania których Centrum pełni
funkcję instytucji pośredniczącej.
W perspektywie finansowej 2014-

2020 Centrum będzie wdrażało trzy
programy operacyjne, tj. Inteligentny
Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój
oraz Polska Cyfrowa.
Właśnie ze środków POIR finansowane są działania Centrum skierowane
do przedsiębiorców, takie jak Szybka
ścieżka, Demonstrator, BRIdge Alfa
oraz programy sektorowe (m.in.
INNOCHEM, INNOTEXTILE). Realizacja tych działań stymuluje wzrost
nakładów na B+R ponoszonych przez
przedsiębiorstwa, dzięki którym
zwiększa się konkurencyjność polskiej gospodarki.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i t ems/ p ro f -ma ci ej -ch o ro ws ki pokieruje-ncbr
Źródło: MNiSW

Prestiżowe logo HR Excellence in Research trafiło do nowych
instytutów
Już 13 polskich instytucji może się
poch walić log o „HR Excellence
in Research”. To znak nadawany przez
Komisję Europejską instytucjom, które są wzorem, jeśli chodzi m.in.
o procedury rekrutacji. W ostatnim
czasie logo trafiło do INTiBS PAN
oraz IRWiR PAN, a także IUNG i ITE.
Logo HR Excellence in Research, nadawane jest przez KE instytucjom,
które wdrażając zasady „Europejskiej
Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników
naukowych”, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Jednostki
otrzymując logo zobowiązują się do
tworzenia sprzyjających warunków
pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.
W ostatnim czasie logo otrzymały
dwa instytuty PAN: Instytut Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych
we Wrocławiu oraz Instytut Rozwoju
Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie.
Logo HR otrzymały także Instytut
Technologii Elektronowych w War-

szawie oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach.
Wcześniej wyróżnienie otrzymało
dziewięć polskich instytucji: Instytut
Agrofizyki PAN w Lublinie, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Instytut
Chemii Fizycznej PAN, Instytut Fizyki
PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN,
Międzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej, Instytut
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika oraz Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej.
Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach
strategii Human Resources Strategy
for Researchers, nakierowanej na
zwiększanie atrakcyjności warunków
pracy naukowców w UE. Działania te
mają przyczynić się do zwiększania
liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. KE wpiera instytucje wdrażające zasady europejskiej
Karty i Kodeksu, organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. A ponadto promuje

takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców
jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.
Znak HR Excellence in Research nie
jest przyznawany na zawsze. Posługujące się nim instytucje co dwa lata
podlegają kontroli Komisji Europejskiej. W przypadku stwierdzenia
uchybień, prawo do używania znaku
może zostać cofnięte.
Informacje o tym, jak uzyskać logo
HR Excellence in Research, dostępne
są na stronie EURAXESS.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/prestizowe-logo-hr-excellencein -resea rch -tra filo-d o-n owych instytutow
Źródło: PAP

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.

Str. 12

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

RO K

2 01 6

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: 26.05.2016, 4.10.2016.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1116 -erc-poc-2016.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: 5.04.2017.
Marie Skłodowska-Curie Action - Innovative Training Networks
Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego służącego poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych w ramach istniejących, międzynarodowych, doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu
transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Termin składania wniosków: 10.01.2017.
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
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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
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, 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, 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
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR ENERGY APPLICATIONS
NMBP-17-2016: Advanced materials solutions and architectures for high efficiency solar energy harvesting, drugi etap: 24.05.2016
NMBP-18-2016: Advanced materials enabling the integration of storage technologies in the electricity grid, 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
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, drugi etap: 24.05.2016
BIOTEC-03-2016: Microbial chassis platforms with optimized metabolic pathways for industrial innovations through systems biology, 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
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
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Terminy składania wniosków w ramach instrumentów SME-1, SME-2:
Konkursy 2016
SME-1

SME-2

Konkursy 2017

7.09.2016
09.11.2016

15.02.2017
03.05.2017
6.09.2017
8.11.2017

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), zabezpieczania 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
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-02-2017: Improving the performance of inefficient district heating networks, 7.06.2017
EE-04-2016-2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy, 19.01.2017
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, 19.01.2017
EE-09-2016-2017: Engaging and activating public authorities, 15.09.2016, 7.06.2017
3. Buildings
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), 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

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
increasing share of renewables: distribution network, 14.02.2017
LCE-04-2017: Demonstration of smart transmission grid, storage and system integration technologies with increasing share of
renewables, 14.02.2017
LCE-05-2017: Tools and technologies for coordination and integration of the European energy system, 14.02.2017
2. Renewable energy technologies
Developing the next generation of renewable energy technologies
LCE-06-2017: New knowledge and technologies, 5.01.2017
LCE-07-2016-2017: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling,5.01.2017
LCE-08-2016-2017: Development of next generation biofuel technologies, 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
3. Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during the transition to a low carbon economy
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, 5.01.2017
5. Supporting the development of a European research area in the field of energy
LCE-35-2016: Framework Partnership Agreement supporting Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions, 8.09.2016
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, drugi etap: 29.09.2016
MG-2.1-2017: Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport pierwszy etap: 26.01.2017, drugi
etap: 19.10.2017
MG-4.2-2017: Supporting 'smart electric mobility' in cities, pierwszy etap: 26.01.2017, drugi etap: 19.10.2017
GV-01-2017: Optimisation of heavy duty vehicles for alternative fuels use, 1.02.2017
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
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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
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, 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; drugi etap:
24.05.2016
SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES – SPIRE
SPIRE-07-2017: Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams, 19.01.2017
SPIRE-08-2017: Carbon dioxide utilisation to produce added value chemicals, 19.01.2017
SPIRE-10-2017: New electrochemical solutions for industrial processing, which contribute to a reduction of carbon dioxide emissions, 19.01.2017
CIRCULAR ECONOMY
CIRC-01-2016-2017: Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: largescale demonstration projects, pierwszy
etap: 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: ii) 7.03.2017, drugi etap:
i) 6.09.2016, ii) 5.09.2017
SMART AND SUSTAINABLE CITIES
SCC-1-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects, 14.02.2017
SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities, pierwszy etap: ii) 7.03.2017, drugi etap: i)
6.09.2016, ii) 5.09.2017
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.
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
Terminy składania wniosków: 1.06.2016, 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: 23.06.2016.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4054-widespread-01-2016-2017.html
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.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4056-widespread-03-2017.html
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.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4057-widespread-04-2017.html
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.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4058-widespread-05-2017.html

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
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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.

LIFE
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny
ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem
jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także
identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.
Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Polscy
Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW, uzupełniając
montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. (dofinansowanie KE, dofinansowanie NFOŚiGW).
Typ projektu

Podprogram/Obszar priorytetowy

Termin składania wniosków

Projekty tradycyjne

Klimat (wszystkie obszary priorytetowe)

07.09.2016

Środowisko (Ochrona środowiska i efektywne gospo-

12.09.2016

Środowisko (Przyroda i Różnorodność biologiczna,
Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska)

15.09.2016

Projekty zintegrowane

Środowisko

26.09.2016

Projekty zintegrowane

Klimat

26.09.2016

http://ec.europa.eu/environment/life/

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe

http://visegradfund.org/

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: 1.06.2016,
termin składania wniosków na granty standardowe: 15.09.2016.

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - COST
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera koordynację badań finansowanych z funduszy narodowych, między innymi w obszarze
fizyki, chemii, technologii materiałowych, nanotechnologii, środowiska i nauk inżynier-

skich.
Termin składania wniosków: 1.12.2016, 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/
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj
1. Programy transgraniczne
Południowy Bałtyk
Głównym celem programu jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez wspólne działania ponad
granicami. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski) oraz branż gospodarki czy idei przyczyniających siędo
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Programem objęte są regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc będzie się koncentrować
na ich wyrównaniu. Wspierane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu,
rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.
Dofinansowanie uzyskają głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne.
Termin składania wniosków: 17.06.2016.
https://southbaltic.eu/
Litwa-Polska
Zasoby Programu będą skoncentrowane na czterech celach tematycznych i odpowiadających im priorytetach inwestycyjnych,
w tym na celu tematycznym 6 – zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami; priorytecie inwestycyjnym 6(c) – zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Termin składania wniosków: 9.06.2016.
http://www.lietuva-polska.eu/index.php?2191548005
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, zasobo-oszczędny 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 dro-

Str. 20

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

RO K

2 01 6

Str. 21

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe i krajowe
dze refundacji. Nabór w trybie dwuetapowym.
Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 1.06.2016.
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 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: instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, instytucje
prywatne, w tym firmy prywatne mające osobowość prawną, organizacje międzynarodowe działające według prawa krajowego
jednego z państw członków programu oraz, pod pewnymi warunkami, organizacje działające według prawa międzynarodowego.
Termin składania wniosków planowany jest na 23.06.2016.
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 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
TEAM TECH
Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych
(niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza
zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu.
W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika
projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowoprzemysłowym, wnioskodawca musi poświęcić na rzecz i projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego zastępcy. W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.
Termin składania wniosków: 20.06.2016
Terminy kolejnych naborów: 15.11.2016 - 15.01.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/
TEAM
Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych
uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim
zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
Kierownik projektu podczas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie
mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowoprzemysłowym, wnioskodawca musi przeznaczyć na realizację projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego
zastępcy. W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie
przekroczył 3 500 000 zł.
Termin składania wniosków: 20.06.2016
Terminy kolejnych naborów: 15.11.2016 - 15.01.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
HOMING
Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze
staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym
uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie
dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania
stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:

przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;

ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej
niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie. W pierwszym z planowanych konkursów dopuszczalny termin przyjazdu do Polski zostaje przesunięty do dn. 1 stycznia 2013 r.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz
projektu.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
800 000 zł.
Terminy kolejnych naborów: 15.08.-15.10.2016, 10.01.2017 - 10.03.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
FIRST TEAM
Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez
doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych
naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach
programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie
dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający
termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia
naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.
W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz
projektu. W swym zespole zatrudni młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
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W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
2 000 000 zł.
Terminy kolejnych naborów: 15.08.2016 - 15.10.2016, 10.01.2017 - 10.03.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/
POWROTY
Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze
staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) powracających
do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących
w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok
poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9
miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem.
Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
800 000 zł.
Terminy kolejnych naborów: 15.09. - 15.11.2016, 15.02.2017 - 15.04.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

MINISTERSTWO NAUKI
(MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
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PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ Z FRANCJĄ—POLONIUM NA LATA
2017-2018
O finansowanie w ramach programu POLONIUM mogą ubiegać się wspólnie polskie i francuskie zespoły badawcze wszelkich
dziedzin. Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki – także w naukach społecznych i humanistyce
- przez każdą jednostkę naukową. Komisja preferuje jednak dyscypliny uważane za priorytetowe według Francusko-Polskiego
Partnerstwa Strategicznego. Są to m.in. energia, fizyka nuklearna, kataliza, zrównoważony rozwój, rolnictwo, nano- i biotechnologie, technologie informacyjne i komunikacyjne.
Jak informuje MNiSW, „udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł
doktora, będzie działał na korzyść aplikujących”. „Dwustronna Komisja zwróci także szczególną uwagę na projekty prezentujące potencjał dla rozwoju współpracy w ramach inicjatyw UE” – podaje polskie ministerstwo.
Środki przyznawane przez obie strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na wymianę osobową
(podróże i krótkie pobyty). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez obie strony
w ciągu maksimum dwóch lat.
W Polsce projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie
działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów.
Polscy badacze mogą jednak ubiegać się o inne środki na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowanych
we współpracy międzynarodowej. Fundusze te są rozdzielane w ramach konkursu HARMONIA przez Narodowe Centrum
Nauki w Krakowie.
Termin składania wniosków: 3.06.2016.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2017-18.html
PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ Z NIEMCAMI—DAAD NA LATA 2017-2018
Program służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest
pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie). We wniosku należy również
przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do
europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania naukowe.
Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Po stronie polskiej wnioskodawcą musi być szkoła wyższa lub inna jednostka
naukowa. DAAD otrzymuje środki finansowe na realizację programu z budżetu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań
(BMBF) i przekazuje je wnioskodawcom niemieckim. Natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) finansuje program w ramach dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostki. Polscy badacze mogą też ubiegać się o inne
środki na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowanych we współpracy międzynarodowej. Fundusze te
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są rozdzielane w ramach konkursu HARMONIA przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
Warunkiem złożenia wniosku w programie DAAD jest przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym zajmują
się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny.
W ramach tego programu wspierane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców, doktorantów, magistrantów
(jeżeli praca magisterska jest częścią projektu) w kraju partnera. Całkowity okres wspierania projektu wynosi 2 lata. Maksymalny
jednorazowy okres pobytu u partnera może wynosić 1 miesiąc w przypadku naukowców i 2 miesiące w przypadku studentów,
absolwentów i doktorantów. Strona polska (jednostka naukowa) pokrywa koszty podróży członków polskiego zespołu naukowego do Niemiec i koszty pobytu niemieckich partnerów w Polsce, a strona niemiecka (DAAD) koszty podróży członków zespołu niemieckiego do Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech. Strona przyjmująca pokrywa również koszty
podróży gości po swoim kraju, jeżeli są one związane z realizacją projektu.
Podstawowe koszty projektu (osobowe, rzeczowe, wyposażenie miejsca pracy, prowadzenie obliczeń itp.) muszą być pokryte
z innych źródeł. Wspieranie projektu w drugim roku jest uzależnione od osiągniętych wyników w pierwszym roku jego realizacji.
Kwota na finansowanie projektu badawczego po stronie polskiej jest ustalana przez jednostkę naukową składającą wniosek,
ze środków na dotację statutową lub innych.
Termin składania wniosków: 30.06.2016.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wnioski-na-lata-2017-2018-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-zdaad.html
PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ Z PORTUGALIĄ
W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności
statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację tych projektów. Partner polski pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Portugalii i pobytów naukowców portugalskich w Polsce.
Strona portugalska pokrywa koszty podróży swoich naukowców oraz pobyty naukowców polskich w Portugalii. Wysokości
finansowania na dany rok zostaną wpisane do Protokołu z posiedzenia polsko-portugalskiej Komisji mieszanej ds. selekcji projektów.
Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po jednej ze stron,
należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie portugalskiej. Jeżeli po stronie polskiej
naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, wniosek powinien być złożony przez każdą
jednostkę oddzielnie.
Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w projekcie jest udział w zespole po każdej ze stron co najmniej jednego młodego
naukowca (powinna być to osoba poniżej 35 roku życia, zaangażowana w prowadzenie badań naukowych nie dłużej niż 10 lat).
W niniejszej edycji konkursu preferowane będą wnioski zespołów polskich, które wcześniej nie brały udziału w projektach wymiany osobowej z Portugalią lub też współpracowały w ramach tych projektów z innym niż obecnie zespołem po stronie portugalskiej (inny portugalski koordynator projektu). Wskazanie możliwości rozwoju przedmiotowej współpracy z danym zespołem
portugalskim w ramach wielostronnych inicjatyw UE również będzie działało na korzyść wnioskodawcy.
Termin składania wniosków: 30.06.2016.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-polsko-portugalska-wymiane-osobowa-naukowcoww-latach-2017-2018.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 jednak 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 wynosi
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 prze-
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kracza 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.
Nabór ciągły
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramachkonkursu-premia-na-horyzoncie.html
- 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 publikowa-
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nych czasopism przez sieć Internet. Dofinansowanie obejmuje w szczególności:

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
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.06.2016.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.06.2016.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.06.2016.
POLONEZ
Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe np.
w znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostkach naukowych czy centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których
czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.
Termin składania wniosków: 15.06.2016.
SONATA BIS
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające
stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Termin składania wniosków: 15.09.2016.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 15.09.2016.
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MAESTRO
Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich
badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Termin składania wniosków: 15.09.2016.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbir.gov.pl
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: 23.05.2016, 16.09.2016.
http://www.eurekanetwork.org/content/eurogia2020
GO_GLOBAL.PL ZWIĘKSZENIE SKALI KOMERCJALIZACJI NA RYNKACH ŚWIATOWYCH WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH POLSKICH FIRM
Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii
przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.
Termin składania wniosków: 15.07.2016.
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
CZWARTY POLSKO-IZRAELSKI KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE
Konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela
i Europy. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest
realizowany zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie
przemysłowych prac badawczo-rozwojowych zawartej w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Państwa Izrael. Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu
dołączenia ich do portfolio EUREKI.
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w IV konkursie polsko-izraelskim wynosi
2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu
w skład Wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 zł.
Wnioskodawcą w konkursie mogą być następujące podmioty:

mikro-, mały lub średni przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone
w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. grupa jednostek organizacyjnych, której liderem jest przedsiębiorca i w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty: co najmniej jedna
jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83
rozporządzenia nr 651/2014, oraz co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego
przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
Dofinansowanie ma być przeznaczone na badania przemysłowe lub prace rozwojowe.
W przypadku jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt
83 rozporządzenia nr 651/2014, intensywność dofinansowania realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Termin składania wniosków: 19.07.2016.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/iv-konkurs-plil/art,4179,czwarty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html

EUREKA
Celem projektów jest opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie no wego produktu lub usługi; rezultaty projektu muszą mieć szansę zaistnieć na rynku międzynarodowym. Projekty realizowane
przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych państw członkowskich EUREKI.
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Termin składania wniosków: 14.10.2016.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,3983,nabory-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w2016-roku.html
WSPÓŁPRACA POLSKA-TURCJA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) rozpoczęły
przygotowania do ogłoszenia drugiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Ogłoszenie konkursu planowane
jest na II kw. 2016 r.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/ii-konkurs/art,4084,wspolpraca-polska-turcjaprzygotowania-do-ogloszenia-drugiego-konkursu-.html


działania wdrażane przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R
INNOSTAL - program sektorowy dla przemysłu stalowego.
W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace
rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów
wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu. Konkurs skierowany do przedsiębiorców.
Termin składania wniosków: 1.06-15.09.2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs2122016innostal/
SZYBKA ŚCIEŻKA - PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ
MSP
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).
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: 29.07.2016.
Kolejny nabór dla M ŚP realizujących projekty w regonach słabiej rozwiniętych planowany jest na: IV kwartał 2016.
http://ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/
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. Wsparcie będzie kierowane wyłącznie do dużych przedsiębiorstw na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z tworzeniem linii pilotażowych.
Planowany termin składania wniosków: 6.07– 12.08.2016.
http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
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: 1.06-30.12.2016.
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112016/
BIOSTRATEG
Celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach programu, prowadzący do

Str. 28

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

RO K

2 01 6

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
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/
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_strategiczne/techmatstrateg/techmatstrateg.pdf
1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R

PBSE – program sektorowy dla przemysłu elektroenergetycznego
21 października 2015 r. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zaakceptowała Studium Wykonalności
Programu Sektorowego Elektroenergetyki, które zostało przygotowane i złożone przez organizacje i firmy branży
energetycznej zrzeszone w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej (PKEE), w tym PTPiREE.
Studium Programu Sektorowego w wersji zaakceptowanej przez NCBiR 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 nadchodzącego, intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej?
Problemy badawcze zostały podzielone na 21 Strategicznych Obszarów Badawczych, a te z kolei na 41 Zagadnień
Badawczych. Cała agenda dotyczy czterech makro-obszarów: energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej,
sieci elektroenergetycznych oraz nowych produktów i usług.
Rozpoczęcie naboru wniosków - III kwartał 2016 r., zakończenie naboru - IV kwartał 2016 r.


INNOMOTO – program sektorowy dla przemysłu motoryzacyjnego
Rozpoczęcie naboru wniosków - III kwartał 2016 r., zakończenie naboru - IV kwartał 2016 r.



IUSER – program sektorowy dla taboru inteligentnych urządzeń i systemów do energetyki rozproszonej lub rozsianej.
Wśród proponowanych grup tematycznych programu znalazły się:

systemy sterowania zasobnikami i magazynowaniem energii,

sterowanie generacją rozproszoną, metody i systemy podnoszenia efektywności energetycznej,

budowa infrastruktury dla usług M2M i Internetu Rzeczy,

opracowanie ram bezpieczeństwa informatycznego urządzeń i oprogramowania inteligentnych sieci energe-

Str. 29

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
tycznych,
opracowanie ram standaryzacyjnych dla interoperacyjności i wymienności.
Rozpoczęcie naboru wniosków - III kwartał 2016 r., zakończenie naboru - IV kwartał 2016 r.



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. Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace
rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być
jednostka naukowa
Planowany termin składania wniosków: 30.06-29.07.2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/poddzialanie-412/
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: 3.10-2.11.2016.
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/rok-2016-2
PODDZIAŁANIE 2.3.4 OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
W ramach Poddziałania 2.3.4 dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji. Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

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

realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli
podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór
użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na
wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego
lub średniego przedsiębiorcy. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł. Maksymalna wartość
kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości
kosztów kwalifikowalnych.
Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę
oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofi-
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nansowania.
Termin składania wniosków: 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 3.2.1 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.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
Wsparcie na badania, rozwój, innowacje. Budżet programu 8,61 mld euro.
Harmonogram POIR:
http://www.poir.gov.pl/media/19089/harmonogram_V_wersja.pdf
http://www.poir.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS)
Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska. Budżet programu 27,41 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.pois.gov.pl/media/18010/harmongram_2016_marzec_aktualizacja.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/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
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.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW)
POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącznie pięciu województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińskomazurskiemu. Budżet programu 2,00 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/18546/Harmonogram_naborow_POPW_2016_aktualizacja.pdf
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)
Wsparcie rolnictwa.
Budżet programu 8,6 mld euro.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
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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/

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 rzeczywis tymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów.

Źródło: Tapeciarnia.pl
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Wydarzenia
2016.05.05
Kraków
Skorzystaj z rad doświadczonego eksperta i napisz dobry
wniosek do programu Horyzont
2020
RPK CTT PK zaprasza na szkolenie
prowadzone przez eksperta oceniającego wnioski w Programach Ramowych UE. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo między innymi: na
co zwracają uwagę eksperci przy
ocenianiu wniosków projektowych,
jakie są najczęściej popełniane błędy
oraz najlepsze praktyki przy aplikowaniu do konkursów programu
Horyzont 2020.
http://www.transfer.edu.pl/pl/
szkolenie,skorzystaj-z-raddoswiadczonego-eksperta-i-napiszdobry-wniosek-do-programuhoryzont2020,179.html

2016.05.09
Szczecin
Postaw na międzynarodową
karierę! Napisz doskonały wniosek o stypendium Marii Skłodowskiej-Curie
Spotkanie skierowane jest szczególnie do naukowców posiadających
stopień doktora lub/i czteroletnie
doświadczenie badawcze po uzyskaniu tytułu magistra i chcą prowadzić
badania za granicą.
Podczas spotkania omówione zostaną zasady ubiegania się o stypendia
indywidualne w ramach Akcji Marii
Skłodowskiej-Curie, kluczowe elementy wniosku, praktyczne porady
oraz zasady pisania wniosku projektowego.
http://www.kpk.gov.pl/?
event=postaw-na-miedzynarodowakariere-napisz-doskonaly-wniosek-ostypendium-marii-sklodowskiej-curie

2016.05.09 - 2016.05.13
Poznań
Energy Future Week
Energy Future Week to marka parasolowa nad cyklem wydarzeń dedykowanych dla branży energetycznej
odbywających się w Poznaniu
w dniach 9 - 13 maja 2016 r.: EXPOPOWER, INNOPOWER, ERRA
Regulatory Innovation Day, ENERGIA.21, GASREG.21, GREENPOWER.

Celem Energy
Future
Week jest
otwarcie się na problemy nowoczesnej energetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, paliw ciekłych i odnawialnych źródeł energii, wyznaczanie
trendów dla Energetyki Europy Środkowo-Wschodniej, wymiana międzynarodowych doświadczeń i inspirowanie krajowego sektora do rozwoju.
Wydarzenie będzie mieć charakter
międzynarodowy, zaś jego celem
będzie łączenie kapitału intelektualnego z ofertą przemysłu energetycznego. Organizatorzy w szczególności
chcą pokazać gościom potencjał polskiego przemysłu i stworzyć platformę do dyskusji sprzyjającej integracji
interesów państw naszej części Europy oraz dialogu międzynarodowego
w dziedzinie energetyki.
Do ud zia łu w En erg y Fu tu re
Week zostali zaproszeni światowej
klasy praktycy, eksperci i naukowcy,
a także krajowe oraz zagraniczne
koncerny energetyczne, administracja
centralna i samorządowa, uczelnie
wyższe, jed n ostki b ad a wczo rozwojowe, producenci urządzeń
i technologii energetycznych oraz
dystrybutorzy.
http://www.expopower.pl/pl/news/ex
popower_w_ramach_energy_future_
week/

2016.05.10 - 2016.05.11
Malmo, Szwecja
3rd International Conference on
Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2016
REGATEC to konferencja ukierunkowana na przemysłowo - techniczne
aspekty mikrobiologicznej i termochemicznej konwersji biomasy i odpadów do biometanu, magazynów energii typu power- to gas, gazyfikacji biomasy w kogeneracji. Podczas spotkania odbędą się sesje plenarne, równoległe, sesje plakatowe, wystawy oraz
spotkania networkingowe. Wiodący
przedstawiciele przemysłu przedstawią najnowsze i unikatowe instalacje
przemysłowe.
http://regatec.org/

2016.05.10 - 2016.05.12
Poznań
Międzynarodowe Targi Energetyki Expopower

Targi EXPOPOWER to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń od
lat gromadzące w Poznaniu polską
i zagraniczną branżę energetyczną:
koncerny energetyczne oraz praktyków, ekspertów i naukowców. Światowe trendy w energetyce, innowacje, wyzwania i bezpieczeństwo energetyczne – przegląd oferty wystawców stanowi inspirację dla wielu firm
do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań.
Zakres ekspozycji EXPOPOWER to
m.in. dystrybucja, przesył, wytwarzanie, handel. W targach uczestniczą
firmy z wielu krajów świata. To dobra
okazja, by poznać rynkowe trendy,
także międzynarodowe, wymienić
doświadczenia, dowiedzieć się przed
jakimi wyzwaniami i możliwościami
stoi branża. Targi gromadzą branżę
energetyczną także podczas targowych konferencji kluczowych organizacji branżowych, jak: Stowarzyszenie
Elektryków Polskich oraz Polskie
Stowarzyszenie Elektroinstalacyjnego.
Targi EXPOPOWER odbywają się
w ramach ENERGY FUTURE WEEK.
http://www.expopower.pl/pl/

2016.05.10
Warszawa
Dzień Informacyjny „Program
Horyzont 2020 dla Miast”
Obecnie ponad 70% ludności Europy
żyje w miastach. Przewiduje się, że
ilość ta zwiększy się do ponad 80%
w połowie stulecia. To przekłada się
na 36 milionów nowych obywateli
miejskich, którzy będą potrzebować
mieszkań, zatrudnienia i opieki
w 2050 r. Odpowiedzią na te wyzwania mogą być innowacje miejskie
finansowane ze środków Programu
Horyzont 2020.
W dniu 10 maja Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
Unii Europejskiej organizuje Dzień
Informacyjny „Program Horyzont
2020 dla Miast”. W trakcie spotkania
przedstawione zostaną tematy konkursów w obszarze energii, transportu, środowiska, ICT oraz efektywności energetycznej budynków. Ponadto
przedstawiciele Komisji Europejskiej
przedstawią zasady zamówień przedkomercyjnych na B+R oraz zamówień
publicznych na innowacyjne rozwiązania. Do udziału w tym wydarzeniu
zapraszamy przedstawicieli władz

Wydarzenia
miejskich oraz wszystkie podmioty
zainteresowane realizacją projektów
związanych z miastami.
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzieninformacyjny-program-horyzont2020-dla-miast

2016.05.12 - 2016.05.13
Czeladź
II edycja: Forum Technologii –
IED, BREF, BAT, BEP. Emisje
przemysłowe, dostępne technologie
Podczas
drugiej
edycji
Forum Technologii: IED, BREF, BAT,
BEP przedstawiony zostanie wpływ
aktualnie wprowadzanych oraz projektowanych regulacji środowiskowych na przemysł w Polsce i na
świecie. Spotkanie będzie cenną
okazją do zapoznania się z przedstawicielami firm oraz podmiotów zaangażowanych w realizację projektów w obszarze ochrony środowiska, a także szansą na wzmocnienie
kontaktów z partnerami biznesowymi w sektorze.
Do udziału w Forum zaproszeni są
przedsiębiorstwa z szeroko pojętej
branży energetycznej, m.in. przedstawiciele elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw energetyki
cieplnej, przemysłowych odbiorców
energii, ale także firm z branży chemicznej i paliwowej, cementowej,
odpadowej jak również firm zajmujących się budownictwem przemysłowym – budową nowych mocy wytwórczych, a także te dostarczające
technologie oraz przedstawiciele
firm inżynieryjnych i badawczych.
http://www.powermeetings.eu/konfe
rencje/en/ii-forum-technologii-iedbref-bat-bep-emisje-przemyslowedostepnetechnologie/index.php/zaproszenie

2016.05.12
Moguncja, Niemcy
EU Brokerage Event on KET*
in Horizon 2020
Spotkanie brokerskie dotyczące
kluczowych technologii wspomagających: nanotechnologii, materiałów
zaawansowanych,
biotechnologii,
zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania, efektywności
energetycznej budynków (PPP EEB),
Fabryk Przyszłości (PPP), zrównowa-
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żonych procesów przemysłowe (PPP
Spire).
Organizatorami wydarzenia są Krajowe Punkty Kontaktowe z Francji
i Niemiec wraz z Enterprise Europe
Network
(EEN)
Rheinland-Pfalz
i Enterprise Europe Network Alsace.
Oprócz przedstawienia tematów
konkursów na rok 2017 w ramach
programu ramowego na rzecz badań
naukowych i innowacji „Horyzont
2020, uczestnicy będą mogli zaprezentować własne koncepcje projektów i spotkać się z przedstawicielami
małych i średnich firm, uczelni i organizacji badawczych w celu wymiany
pomysłów i nawiązania współpracy
międzynarodowej w przyszłych projektach europejskich.
https://www.b2match.eu/kets2017

2016.05.13
Czeladź
Warsztaty:
Konkluzje
BAT
i raporty początkowe dla pozwoleń zintegrowanych
Spotkanie zorganizowane przez Powermeetings.eu odbędzie się 13 maja
2016 i będzie wydarzeniem towarzyszącym II edycji Forum Technologii:
IED, BREF, BAT, BEP. Emisje przemysłowe, dostępne technologie. Warsztaty poprowadzą cenieni Eksperci
z Kancelarii CMS Cameron McKenna
oraz SGS Polska Sp. z o.o.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/ii-forum-technologii-iedbref-bat-bep-emisje-przemyslowedostepnetechnologie/index.php/warsztaty-1305-2016

2016.05.13
Mielec
X FLOŚ: Eko-standardy – minimalizacja oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Praktycy praktykom
Wszystkie firmy poprzez swoją działalność wywierają wpływ na środowisko naturalne. W zależności od branży czy też wielkości firmy, skala tego
oddziaływania będzie różna.
Działania podejmowane w zakresie
redukowania negatywnego wpływu na
środowisko nie ograniczają się tylko
do zmniejszenia zużycia surowców,
ale obejmują także szereg działań
organizacyjnych i technicznych. Nale-

ży również pamiętać, że właściwa
polityka środowiskowa organizacji
i edukacja przynoszą najbardziej wymierne efekty.
Podczas X Forum Liderów Ochrony
Środowiska, które odbędzie się 13
maja 2016 r. na terenie zakładu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. w Mielcu
poruszony zostanie temat ekostandardów, które mają kluczowe
znaczenie we wdrażaniu polityki środowiskowej w przedsiębiorstwie.
Wśród zagadnień, które zostaną
poruszone znajdują się m.in.:

ograniczanie oddziaływania na
środowisko,

tworzenie nowych produktów i usług – cykl życia produktu,

budowanie strategii opartej
na zrównoważonym rozwoju
i doświadczenia z wdrażania
go w organizacji,

wdrażanie i komunikowanie
eko-standardów obowiązujących w organizacji,

motywowanie najwyższego
kierownictwa, pracowników
do aktywnej postawy w tworzeniu i utrzymywaniu ekostandardów,

budowanie wzajemnych relacji z kontrahentami i wykorzystywanie eko-standardów
do tworzenia wizerunku odpowiedzialnej środowiskowo
i społecznie organizacji.
W programie X FLOŚ oprócz bloków prezentacyjnych, przewidziana
jest również wizyta studyjna w zakładzie KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.,
którego działalność koncentruje się
w branży samochodowej w zakresie
produkcji podzespołów dla pojazdów
samochodowych, także specjalizowanych samochodów dla osób niepełnosprawnych oraz w branży komunalnej
i produkcji narzędzi.
www.teamprevent.pl

2016.05.16 - 2016.05.20
Kraków
IV Tydzień Zrównoważonej Energii
Tegoroczna edycja TZE obejmie
zagadnienia związane z efektywnością
energetyczną, odnawialnymi źródłami
energii, zrównoważonym budownictwem i transportem, ochroną środowiska w energetyce, energią jądrową,
energią wodorową, magazynowaniem
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energii oraz tematy pokrewne.
W ramach Tygodnia Zrównoważonej
Energii 2016 odbędzie się m.in. międzyn a rod owa kon feren cja na u kowa
„International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development
– SEED”. W trakcie konferencji będzie
możliwość bezpłatnych konsultacji dla
wszystkich zainteresowanych udziałem
w programie Horyzont 2020.
http://www.tze.agh.edu.pl/
www.seed.agh.edu.pl
2016.05.16
Warszawa
Spotkanie na temat programu Interreg Europa Środkowa
Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane jest przede wszystkim
do przedstawicieli instytucji, które planują ubiegać się o dofinansowanie
w ramach 2-ego naboru wniosków. Ze
wsparcia programu mogą korzystać
instytucje publiczne i prywatne posiadające osobowość prawną.
W latach 2014-2020 program Interreg
Europa Środkowa wspiera innowacje,
racjonalne gospodarowanie zasobami
naturalnymi i kulturowymi, gospodarkę
niskoemisyjną i zrównoważony transport. W każdym projekcie współpracują
partnerzy z minimum trzech państw, z
których co najmniej dwa są państwami
członkowskimi UE.
www.interreg-central.eu

2016.05.16 - 2016.05.18
Międzyzdroje
XIX Konferencja GAZTERM 2016
XIX Konferencja GAZTERM 2016 poświęcona będzie zagadnieniom polskiego
rynku gazu ziemnego, funkcjonującego
w coraz gwałtowniej zmieniającym się
otoczeniu. Wciąż aktualnym i zarazem
fundamentalnym wyzwaniem pozostaje
problem bezpieczeństwa. Realizacja
projektów dywersyfikacyjnych z pewnością przyniesie pozytywną zmianę w tym
zakresie. Jednak to nie jedyne zagadnienie, na którym koncentrować się powinno strategiczne myślenie o polskim gazie. Należy bowiem podjąć decyzje dotyczące m.in. nowych celów polityki
energetycznej i jej miejsca w ogólnej
strategii gospodarczej państwa, efektywnego wykorzystania własnych zasobów
energetycznych czy też ekspansji polskich koncernów energetycznych na
rynkach międzynarodowych.
Tematyka konferencji:

energetyka w trudnych czasach




bezpieczeństwo informacji
ryzyka i zarządzanie ryzykiem
w przemyśle opartym o surowce energetyczne

infrastruktura strategiczna –
rola pełnomocnika ds. infrastruktury strategicznej i zakres jego odpowiedzialności

środowisko projektów IT
w energetyce – potencjalne
zagrożenia

polska Polityka Energetyczna
– Polityka Energetyczna Unii
Europejskiej – dostawy gazu
ziemnego, w tym LNG do
Polski – otwarcie możliwości
dostaw
węglowodorów
z USA

warunki gry rynkowej? Rynek
czy polityka

hub gazowy w Polsce

integracja
rynków
gazu
w
Europie
Środkowej
i Wschodniej

perspektywy dla gazu w elektroenergetyce

metan z pokładów węgla

spółki energetyczne w nowej
odsłonie

zagubiony klient rynku energetycznego

zmiany prawa energetycznego.
http://gazterm.nazwa.pl/index.php

2016.05.18 - 2016.05.20
Rytro
XXV Konferencja NaukowoTechniczna - Problemy Eksploa-

tacji Maszyn i Napędów Elektrycznych
Głównym założeniem konferencji jest
zaprezentowanie najnowszych osiągnięć oraz wyników prac badawczorozwojowych, a także doświadczeń
z eksploatacji, projektowania, konstrukcji i diagnostyki maszyn i napędów elektrycznych, perspektyw
i kierunków rozwoju, nowych trendów w branży napędów elektrycznych, a także przedstawienie pomysłów oraz wdrożonych rozwiązań
technicznych i konstrukcyjnych.
Podczas konferencji omawiane będą
następujące zagadnienia: projektowanie i nowe serie i odmiany maszyn
elektrycznych,
elektromobilność,
w tym projektowanie, eksploatacja
pojazdów i środków transportu o
napędzie elektrycznym; silniki z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych i innych urządzeń
transportowych; energoelektroniczne
układy zasilania i sterowania maszyn
elektrycznych; modernizacja silników
i dobór silników do układów napędowych; silniki dostosowane do trudnych warunków pracy; awaryjność
i remonty silników oraz układów
napędowych; metody badań i nowoczesnej aparatury badawczej; diagnostyka i eksploatacja napędów elektrycznych.
Dodatkowo pojawią się zagadnienia
związane z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn elektrycznych; układów
elektroizolacyjnych i elektrotechnologii oraz z odnawialnymi źródłami
energii i transportu przyjaznego środowisku.
http://www.komel.katowice.pl/tekst/h
armonogram.html

Źródło: Tapeciarnia.pl
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2016.05.18 - 2016.05.20
Wisła
XVI Konferencja NaukowoTechniczna - Udział chemii
energetycznej we wzroście efektywności urządzeń
Konferencja organizowana przez Pro
Novum będzie miejscem wymiany
opinii i doświadczeń związanych
z chemią energetyczną oraz prezentacji nowych produktów i technologii.
Konfrontacja doświadczeń licznych
użytkowników urządzeń z doświadczeniami specjalistów mających do
czynienia z problemami związanymi
z eksploatacją i utrzymaniem układów
technologicznych, zainspiruje do podjęcia konkretnych działań potrzebnych energetyce, które pozwolą na
jej dalszą transformację w bardziej
przewidywalnym niż dotąd kierunku.
Tematyka Konferencji związana będzie z zagadnieniami takimi jak:

przygotowanie wody do celów energetycznych – nowe
wyzwania, nowe trendy, nowe technologie; gospodarka
wodno – ściekowa,

doświadczenia eksploatacyjne
i
remontowe, problemy
i rozwiązania,

zarządzanie majątkiem produkcyjnym elektrowni podczas długotrwałego postoju,

problemy korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych urządzeń energetycznych,

praca w regulacji – realny
stan, realne problemy,

diagnostyka i chemia,

normy, wytyczne, reżimy,
rekomendacje, prawo,

usługi z zakresu chemii energetycznej.
W niedalekiej perspektywie wytwórców energii czeka konieczność spełnienia wymogów dyrektywy IED
w zakresie konkluzji BAT. To bardzo
trudne wyzwanie dla wytwórców
eksploatujących stare – zmodernizowane jednostki wytwórcze, ale również dla eksploatatorów nowych lub
będących w budowie nowoczesnych
bloków energetycznych, z których
tylko część spełnia przyszłościowe
wymagania BAT. To również wyzwanie i szerokie pole do działania
w obszarze chemii energetycznej.
https://www.pronovum.pl/Sympozja_i
_konferencje/XVI_Konferencja_NaukowoTechniczna
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2016.05.19
Kraków
IX Ogólnopolska Konferencja
Naukowo Techniczna "EnergiaEkologia-Etyka"
Podczas najbliższej, IX edycji Konferencji odbędą się I Ogólnopolskie
Zawody Mini Solar Boats zainspirowane międzynarodowymi zawodami
łodzi solarnych Solar 1 Cup w Monte
Carlo. Organizatorem wydarzenia
jest Koło Naukowe Eko-Energia działające przy Wydziale Energetyki
i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie.
W zamyśle Koła każdy uczestnik
zawodów ma za zadanie zbudowanie
odpowiedniej małej łodzi napędzanej
energią pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych.
Oba wydarzenia mają na celu zrzeszenie studenckich Kół Naukowych
z całej Polski, których działalność
związana jest z tematyką energetyki,
odnawialnych źródeł energii, inżynierii i ochrony środowiska, a także idei
zrównoważonego rozwoju.
Tematyka Konferencji:

przyszłość energetyczna Polski,

czyste technologie energetyczne,

odnawialne źródła energii,

energetyka jądrowa oraz
wodorowa,

ogrzewnictwo, chłodnictwo,
wentylacja i klimatyzacja,

przemysłowe procesy cieplne

kogeneracja, trigeneracja,

spin off, spin out - korzyści dla
przemysłu i instytucji naukowych,

smart cities,

budownictwo energooszczędne, certyfikacja energetyczna,
audyt energetyczny,

termomodernizacja budynków,

inteligentne sieci w elektroenergetyce – automatyka, zabezpieczenia i możliwości,

magazynowanie energii,

modelowanie matematyczne
w energetyce,

paliwa konwencjonalne i niekonwencjonalne,

pojazdy elektryczne, hybrydowe i alternatywne,

technologie małoodpadowe
i ograniczające emisje zanieczyszczeń,



technologie zagospodarowania bioodpadów,

efektywne zarządzanie odpadami komunalnymi,

segregacja, selektywna zbiórka i recykling odpadów

zaopatrzenie w wodę, jakość
i ochrona wód,

studenckie Koła Naukowe
w działaniach na rzecz racjonalnego
gospodarowania
energią i środowiskiem,

wpływ emisji na środowisko,

polityka ekologiczna,

ochrona środowiska w energetyce,

zanieczyszczenia powietrza
a zmiany klimatu,

etyka w nauce i technice,

dylematy etyczne we współczesnej gospodarce,

dylematy etyczne w badaniach
naukowych,

etyka biznesu i społeczna
odpowiedzialność biznesu.
http://www.eee.agh.edu.pl/

2016.05.23-2016.05.24
Gdańsk
INTERREG changes the Baltic
Sea Region. Stories that inspire
W ramach konferencji zaplanowano
między innymi:

panele tematyczne z udziałem
ekspertów i beneficjentów
projektów z dziedziny środowiska, transportu, innowacji
i przedsiębiorczości,

in d y wid u a ln e rozm owy
uczestników z ekspertami
i działania ułatwiające spotkanie partnerów do przyszłych
projektów,

sesję szkoleniową - jak przygotować dobry projekt INTERREG,

wizytę w miejscach realizacji
projektów INTERREG na
terenie Gdańska,

sesję programu INTERREG
Południowy Bałtyk.
Konferencja będzie prowadzona w
języku angielskim; w pierwszym dniu
(23 maja) zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne na język polski.
Ponadto uczestnicy konferencji będą
mieli możliwość nieodpłatnego zwiedzenia ekspozycji Europejskiego Centrum Solidarności.
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http://www.ewt.gov.pl/konferencja

2016.05.23 - 2016.05.25
Jelenia Góra
VI Konferencja Zakładu Techniki
Cieplnej „Zarządzanie produkcją – identyfikacja, optymalizacja, planowanie"
Spotkanie organizowane przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki
„ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. Specjaliści ENERGOPOMIARU zaprezentują referaty oparte na wynikach
i wnioskach z licznych prac pomiarowych i doradczych. Doświadczeniami
w zakresie zarządzania produkcją
podzielą się również zaproszeni eksperci – przedstawiciele wytwórców
i odbiorców energii oraz dostawcy
technologii.
Celem konferencji jest przekazanie
praktycznej wiedzy z zakresu optymalnego zarządzania produkcją, która
będzie mogła zostać wykorzystana
przez uczestników podczas codziennej pracy.
Sesje tematyczne:

Sesja I. Wyzwania dla energetyki

Sesja II. Technologie wobec
nowych wyzwań

Sesja III. Zarządzanie produkcją – narzędzia informatyczne
wspierające proces

Sesja IV. Optymalizacja procesów energetycznych

Sesja V. Audyting energetyczny – szansa czy formalny
obowiązek?

Sesja VI. Produkcja energii
elektrycznej i ciepła w ujęciu
lokalnym – problemy oraz
optymalizacja.
http://www.energopomiar.com.pl/ind
ex.php?option=com_content&view=a
rticle&id=360:vi-konferencja-zakadutechniki-cieplnej&catid=42:news2010&Itemid=146

2016.05.24
Eindhoven, Holandia
Walne Zgromadzenie European
Innovation Partnership (EIP) on
Smart Cities and Communities
Wydarzenie organizowane przez
Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną do spraw Mobilności i Transportu, Energii i Komunikacji Sieci,
Treści i Technologii, jako oficjalne

wydarzenie w ramach holenderskiej
prezydencji Rady Europejskiej Unii
Europejskiej. Spotkanie będzie miało
na celu zaprezentowanie najważniejszych tendencji politycznych i rynkowych dla inteligentnych miast i społeczności oraz tworzenie nowych
kontaktów. Przewiduje się udział
ponad 400 uczestników z Europy
i świata.
https://eusmartcities.eu/generalassembly16/

2016.05.25 - 2016.05.28
Heraklion, Grecja
ORBIT 2016 Circular Economy
and Organic Waste Management
Dziesiąta edycja międzynarodowej
konferencji będzie dotyczyć przede
wszystkich aspektów gospodarowania
odpadami organicznymi – od zapobiegania powstawaniu odpadów i segregowania odpadów organicznych, do
kompostowania oraz odzysku energii.
http://www.orbit2016.gr/

2016.05.25
Wrocław
Kongres SMART – Inteligentne
Miasta

Kongres SMART – Inteligentne Miasta to wydarzenie, które na stałe
wpisało się w kalendarz ważnych
wydarzeń poświęconych tematyce
inteligentnych rozwiązań dla miast
i regionów. Wszystko za sprawą
interesującego programu, podejmowania aktualnych i ważnych dla samorządu i nie tylko, kwestii związanych
ze smart cities, cenionych ekspertów
oraz znamienitych gości. W Kongresie SMART biorą udział również eksperci KPK, którzy przedstawiają możliwości finansowania innowacyjnych
rozwiązań w dziedzinie środowiska,
energii, transportu oraz ICT z Programu Horyzont 2020.
http://inteligentne-miasta.eu/

2016.05.30 - 2016.06.01
Ghent, Belgia
12th International Conference
on Renewable Resources and
Biorefineries
12-ta edycja Międzynarodowej Konferencji dotyczącej odnawialnych
źródeł energii i biorafinerii. Delegaci
z uczelni, świata przemysłu, organizacji rządowych i pozarządowych oraz
podmiotów dostarczających kapitału
wysokiego ryzyka zaprezentują swoje
poglądy na temat biotechnologii przemysłowej, zrównoważonej (zielonej)
chemii i polityki rolnej związanej

Źródło: Tapeciarnia.pl
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z wykorzystaniem surowców odnawialnych do zastosowań niespożywczych i dostaw energii.
http://www.rrbconference.com/

2016.05.30 - 2016.05.31
Serock
Konferencja biowęgiel w Polsce nauka, technologia, biznes
Konferencja jest odpowiedzią na
rosnące w Polsce zainteresowanie
tematyką związaną z biowęglem zarówno wśród przedstawicieli nauki,
przemysłu jak i biznesu. Międzynarodowe agencje i firmy konsultingowe
szacują potencjał biowęgla w milionach ton i wskazują na dwa najbardziej perspektywiczne rynki: Europę
i Azję.
Ideą konferencji jest stworzenie
płaszczyzny dla wymiany wiedzy
i doświadczeń pomiędzy światem
nauki, przemysłem i biznesem w obszarze tematyki związanej z biowęglem w Polsce. W tym roku, z uwagi
na zmiany legislacyjne dotyczące zagospodarowania osadów ściekowych,
szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z przetwarzaniem komunalnych osadów
ściekowych do biowęgla i jego potencjalnym zastosowaniom.
Biowęgiel może być wykorzystywany
w energetyce jako ekologiczne i niedrogie paliwo dla przemysłu i odbiorcy indywidualnego, w rolnictwie jako
substrat do produkcji nawozów, polepszaczy gleb i suplementów do pasz

dla zwierząt, w przemyśle jako dodatek do materiałów budowlanych,
materiałów izolacyjnych i filtrów. Już
dziś można przeczytać o 55 udokumentowanych aplikacjach biowęgla,
a nad nowymi zastosowaniami
w dalszym ciągu pracują zespoły badawcze w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie, w tym
w Polsce.
Biowęgiel pozwala na zagospodarowanie problematycznych odpadów,
jest szansą dla producentów biomasy
w rozszerzeniu działalności biznesowej i daje możliwość rozwoju zupełnie nowego, perspektywicznego rynku.
Tematyka:

biowęgiel odkrywany na nowo,

aspekty prawne i jakościowe
dla biowęgla,

substraty do produkcji biowęgla,

technologie
wytwarzania
biowęgla,

biowęgiel z osadów ściekowych – wytwarzanie, charakterystyka i zastosowanie,

aspekty ekonomiczne i środowiskowe wytwarzania biowęgla,

przemysł biowęglowy w Europie – stan aktualny i kierunki rozwoju,

rynek biowęglowy w Polsce –
perspektywy rozwoju,

substraty do produkcji biowęgla,

Źródło: Tapeciarnia.pl
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technologie
wytwarzania
biowęgla.
Podczas konferencji będzie możliwość wzięcia udziału w wykładach,
panelach dyskusyjnych, sesjach posterowych oraz prezentacjach wybranych technologii pirolitycznych.
http://polskibiowegiel.pl/pl/

2016.05.31
Łódź
Białe certyfikaty – nowe zasady
wsparcia efektywności energetycznej
Cykl warsztatów: „Białe certyfikaty –
nowe zasady wsparcia efektywności
energetycznej” ma na celu przedstawienie systemu białych certyfikatów,
który jest w Polsce mechanizmem
wspierającym efektywność energetyczną. Wymusza on wprowadzenie
działań pro-oszczędnościowych, długofalowych w sektorach publicznych
oraz prywatnych.
Polityka energetyczna Polski i Unii
Europejskiej narzuca nam zwiększenie
efektywności wykorzystania energii
o 20% do 2020 r. Obowiązek ten
wynika z dyrektywy UE z 5.04.2006
r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dlatego też niezbędna
była nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej. Nowa Ustawa
ma mobilizować podmioty do:

oszczędnego i efektywnego
wykorzystania energii,

zmniejszenia jej zużycia,

zmniejszenia strat podczas
przesyłu i dystrybucji energii
elektrycznej, ciepła i gazu.
Nowe przepisy doprecyzowują działania poprawiające efektywność energetyczną. Istotne zmiany dotkną procedury wydawania białych certyfikatów - zrezygnowano z procedury
przetargowej, a świadectwa nie będą
już wydawane za przedsięwzięcia już
zrealizowane. Zmiany nie ominęły
również kwestii przeprowadzania
audytów oraz uiszczania opłaty zastępczej.
W programie m.in.:

analiza projektu Ustawy
o Efektywności Energetycznej,

efektywność
energetyczna
w świetle: ustawy o EE, Dyrektywy 2012/27/UE,

nowa procedura przyznawa-
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nia świadectw,

nowe zasady rozliczania obowiązku,

najważniejsze daty, kiedy
nowe przepisy,

okres przejściowy,

stopniowe ograniczanie opłaty zastępczej,

porównanie dotychczasowych
zasad z nowymi,

zmiany w przeprowadzaniu
audytu efektywności energetycznej,

zmiany dla przemysłu energochłonnego, wynikające z projektu Ustawy,

rodzaje kwalifikowanych inwestycji,

kary wymierzane za brak
realizacji przedsięwzięcia oraz
brak realizacji obowiązku
zakupu świadectw,

proces realizacji inwestycji
efektywnościowej,

potencjał oszczędności na tle
zysku firmy,

oszczędzanie energii, przykłady przedsięwzięć oraz ich
potencjał.
http://oze.city-brand.pl/bialecertyfikaty-nowe-zasady-wsparciaefektywnosci-energetycznej/

2016.06.02 - 2016.06.03
Gorzów Wielkopolski
VII Konferencja "Gaz w Energetyce - technologie, eksploatacja,
serwis"
Celem konferencji jest zaprezentowanie następujących tematów: gaz paliwo ekologiczne dla branży energetycznej i ciepłowniczej, korzyści
wynikające z budowy bloków opartych na gazie, dostępne technologie
produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu, doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie realizacji inwestycji „gazowych”, techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju tego typu
inwestycji, eksploatacja, serwis itd.
Konferencja skierowana jest do kadry
technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych,
firm oferujących technologie oraz
zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.
http://konferencje.nowaenergia.com.pl/gaz/2016/

2016.06.02
Warszawa
Seminarium - Reglamentacja
i wsparcie odnawialnych źródeł
energii
Seminarium dedykowane jest zarówno przedsiębiorcom obecnym już na
rynku odnawialnych źródeł energii,
jak i podmiotom, które dopiero zamierzają stać się jego aktywnymi
uczestnikami.
Głównym celem seminarium jest
przybliżenie zadań i kompetencji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki organu regulacyjnego odpowiedzialnego za system wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz kontrolę
działalności gospodarczej w tym obszarze, przy jednoczesnym precyzyjnym wskazaniu uprawnień i obowiązków wytwórców jako stron postępowań administracyjnych oraz przysługujących im środków odwoławczych
od zapadających w tych postępowaniach rozstrzygnięć.
W toku wykładów prowadzący
przedstawią aktualne regulacje prawne związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej polegającej na
wytwarzaniu energii elektrycznej w
źródłach odnawialnych, a także wymogi i procedury związane z jej prowadzeniem, z uwzględnieniem różnic
wynikających z przepisów dedykowanych mikro i małym instalacjom odnawialnego źródła energii oraz instalacjom podlegającym koncesjonowaniu.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/Reglamentacja-wsparcieodnawialnych-zrodel-energii-rolaPrezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki/

2016.06.03
Warszawa
Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy
i dokąd zmierzamy – możliwości
i wyzwania dla Polski
Program Ramowy Horyzont 2020 to
największy program badań i innowacji
Unii Europejskiej. Jego celem jest
wzmocnienie doskonałości naukowej
i podniesienie konkurencyjności gospodarczej Unii. Program wystartował w 2014 roku i od początku cieszy
się ogromnym zainteresowaniem.
W dniu 3 czerwca 2016 r. w Warszawie w Sali pod Kopułą Ministerstwa
Rozwoju odbędzie się konferencja „Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy
i dokąd zmierzamy – możliwości
i wyzwania dla Polski”. Wydarzenie

organizowane jest przez Krajowy
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Głównym celem Konferencji, która
adresowana jest do przedstawicieli
uczelni, instytucji naukowych, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, jest podsumowanie uczestnictwa Polski w Horyzoncie 2020.
Ponad dwa lata trwania programu to
także odpowiedni moment na debatę,
w jaki sposób moglibyśmy jeszcze
lepiej wykorzystać ogromny potencjał
polskiej nauki oraz przemysłu w kolejnych latach trwania programu.
http://konferencja2016.kpk.gov.pl/

2016.06.06 - 2016.06.09
Amsterdam, Holandia
24th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE)
Podczas konferencji EUBCE zaprezentowany zostanie cały szereg zagadnień związanych z biomasą,
a w szczególności najnowsze osiągnięcia i innowacje mające na celu
przyspieszenie rozwoju tej dziedziny.
Program obejmie najważniejsze tematy dotyczące biomasy w procesach
konwersji, zastosowania wyników
badań naukowych w procesach przemysłowych, polityki bioenergetycznej,
oddziaływania na środowisko, a także
roli biomasy w rozwijającej się biogospodarce.
http://www.eubce.com/home.html

2016.06.09 - 2016.06.10
Grudziądz
Kongres Energetyka Wodna
2016 oraz Targi TRMEW
Coroczne wydarzenie przyciągające
wielu przedsiębiorców, właścicieli
elektrowni oraz sympatyków energetyki wodnej i innych OZE, jak również przedstawicieli ministerstw.
Spotkanie stanowi okazję, aby przedstawić swoje produkty i usługi grupie
osób ściśle związanych z inwestycjami
w energetykę odnawialną.
http://trmew.pl/index.php?
id=71&tx_ttnews[tt_news]
=233&cHash=d715c11454acc857984
071cd4efe3a2d

2016.06.09 - 2016.06.10
Licheń
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Paliwa Alternatywne – Waste to
Energy – Energia z Odpadów
Istniejący w kraju potencjał produkcyjny paliw alternatywnych szuka
obecnie nowych kierunków rozwoju.
Niewątpliwie jest nim sektor ciepłowniczy i energetyczny, który też
jest coraz bardziej zainteresowany
tego typu paliwem. Podczas Konferencji poruszane będą tematy związane z korzyściami gospodarczymi wynikającymi z wykorzystania lokalnie
dostępnych odpadów i paliw alternatywnych na cele energetyczne, budowania potencjału innowacyjnych technologii, ograniczenia emisji cieplarnianych oraz przeglądu dostępnych
i wdrożonych systemów i technologii.
Jednym z bezpiecznych ekologicznie
sposobów zagospodarowania znacznej części odpadów jest ich wykorzystanie jako paliwa w procesach wysokotemperaturowego
spalania
z odzyskiem energii. Polska nie wykorzystuje potencjału jaki dla wytwarzania energii ma spalanie odpadów.
Prawie trzy czwarte wszystkich odpadów składowane jest na wysypiskach,
co plasuje nasz kraj prawie na końcu
wśród państw UE.
Udział w Konferencji to szansa na
osobiste zapoznanie się z branżą
dostawców i odbiorców odpadów
(producentów paliw alternatywnych,
przedstawicieli spółek wytwórczych)
jak również szansa na konstruktywne,
biznesowe rozmowy.
http://powermeetings.eu/konferencje/
en/iii-konferencja-paliwaalternatywne-waste-to-energyenergia-z-odpadow/

łecznego konsensusu oraz debaty
poświęconej energetyce prosumenckiej, ograniczaniu zjawiska ubóstwa
energetycznego, niskiej emisji i rewitalizacji energetycznej budynków.
W trakcie sesji plenarnej: „Miks energetyczny Polski Południowej – strategie i inicjatywy” uczestnicy Forum
zastanowią się nad konsekwencjami
stopniowego odchodzenia od węgla
kamiennego w regionie śląskim i inwestowania w odnawialne źródła
energii.
Stałym punktem w programie Forum
będzie Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna organizowana w formie
dwustronnych spotkań przedstawicieli firm w formule B2B, w trakcie których odbywają się konsultacje eksperckie z zakresu regulacji prawnych
i podatkowych dla biznesu w Polsce
i w Niemczech.
Obradom towarzyszył będzie popołudniowy plenerowy Piknik Nauki
i Kultury, którego celem jest budowanie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat innowacyjności
i
e n er g o os zc zę dn o śc i
w makroregionie. Wszystkie atrakcje,
a w tym pokazy naukowe, wystawy
technologiczne, symulatory jazdy
oraz koncerty są bezpłatne dla zwiedzających. Piknik to także okazja do
obejrzenia krótkiego filmu 3D o bud ownic twie en erg ooszc zędn ym,
a także zwiedzenia ekologicznych
obiektów Parku, w tym budynku
pasywnego i nowoczesnych laboratoriów do badań nad energooszczędnością.
http://www.forumng.pl

2016.06.10
Katowice
X Forum Nowej Gospodarki
Forum Nowej Gospodarki to ponadregionalna inicjatywa skupiająca
się na rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce Południowej, organizowana naprzemiennie w Katowicach
i Krakowie, we współpracy marszałków województw śląskiego i małopolskiego.
Tematem wiodącym tegorocznej
edycji będzie transformacja energetyki w Polsce Południowej i budowanie
miast przyszłości opartych na gospodarce niskoemisyjnej. Forum będzie
istotnym elementem budowania spo-

2016.06.14 - 2016.06.16
Bruksela, Belgia
Sustainable Energy Week 2016
Jedno z najważniejszych wydarzeń
dotyczących zrównoważonej polityki
energetycznej. Sesje organizowane
przez Komisję Europejską oraz różnych graczy europejskiego rynku
energii dotyczyć będą m.in. nowych
rozwiązań politycznych, najlepszych
praktyk w zakresie zrównoważonej
energii. Jednocześnie odbywać się
będą spotkania networkingowe.
http://www.eusew.eu/aboutconference

2016.06.14
Gdańsk
Białe certyfikaty – nowe zasady
wsparcia efektywności energetycznej
Cykl warsztatów: „Białe certyfikaty –
nowe zasady wsparcia efektywności
energetycznej” ma na celu przedstawienie systemu białych certyfikatów,
który jest w Polsce mechanizmem
wspierającym efektywność energetyczną. Wymusza on wprowadzenie
działań pro-oszczędnościowych, długofalowych w sektorach publicznych
oraz prywatnych.
Polityka energetyczna Polski i Unii
Europejskiej narzuca nam zwiększenie
efektywności wykorzystania energii
o 20% do 2020 r. Obowiązek ten
wynika z dyrektywy UE z 5.04.2006
r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dlatego też niezbędna
była nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej. Nowa Ustawa
ma mobilizować podmioty do:

oszczędnego i efektywnego
wykorzystania energii,

zmniejszenia jej zużycia,

zmniejszenia strat podczas
przesyłu i dystrybucji energii
elektrycznej, ciepła i gazu.
Nowe przepisy doprecyzowują działania poprawiające efektywność energetyczną. Istotne zmiany dotkną procedury wydawania białych certyfikatów - zrezygnowano z procedury
przetargowej, a świadectwa nie będą
już wydawane za przedsięwzięcia już
zrealizowane. Zmiany nie ominęły
również kwestii przeprowadzania
audytów oraz uiszczania opłaty zastępczej.
W programie m.in.:

analiza projektu Ustawy
o Efektywności Energetycznej,

efektywność
energetyczna
w świetle: ustawy o EE, Dyrektywy 2012/27/UE,

nowa procedura przyznawania świadectw,

nowe zasady rozliczania obowiązku,

najważniejsze daty, kiedy
nowe przepisy,

okres przejściowy,

stopniowe ograniczanie opłaty zastępczej,
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porównanie dotychczasowych
zasad z nowymi,

zmiany w przeprowadzaniu
audytu efektywności energetycznej,

zmiany dla przemysłu energochłonnego, wynikające z projektu Ustawy,

rodzaje kwalifikowanych inwestycji,

kary wymierzane za brak
realizacji przedsięwzięcia oraz
brak realizacji obowiązku
zakupu świadectw,

proces realizacji inwestycji
efektywnościowej,

potencjał oszczędności na tle
zysku firmy,

oszczędzanie energii, przykłady przedsięwzięć oraz ich
potencjał.
http://oze.city-brand.pl/bialecertyfikaty-nowe-zasady-wsparciaefektywnosci-energetycznej/

2016.06.16 - 2016.06.17
Rotterdam, Holandia
8 th CEWEP Waste-to-Energy
Congress 2016
Wydarzenie dotyczące energetycznego wykorzystania odpadów. Podczas
spotkania przedstawiciel Komisji
Europejskiej przedstawi referat dotyczący synergii między energetycznym
wykorzystaniem odpadów a efektywności wykorzystania zasobów, efektywnością energetyczną, gospodarką
cyrkulacyjną i zmianami klimatycznymi.
Kongres będzie okazją do dyskusji na
temat najnowszych wydarzeń politycznych oraz technicznych w zakresie waste-to-energy.
W programie przewidziano także
wizytę w zakładzie przetwarzania
odpadów w energię zlokalizowanym
w Rotterdamie.
Spotkanie odbędzie się w pływającym
Pawilonie - innowacyjnym budynku
wykorzystującym odnawialne źródła
do pozyskania energii oraz przyczyniającym się do redukcji emisji gazów
cieplarnianych w Rotterdamie.
www.cewep.eu

Miasta
Kongres SMART – Inteligentne Miasta to wydarzenie, które na stałe
wpisało się w kalendarz ważnych
wydarzeń poświęconych tematyce
inteligentnych rozwiązań dla miast
i regionów. Wszystko za sprawą
interesującego programu, podejmowania aktualnych i ważnych dla samorządu i nie tylko, kwestii związanych
ze smart cities, cenionych ekspertów
oraz znamienitych gości. W Kongresie SMART biorą udział również eksperci KPK, którzy przedstawiają możliwości finansowania innowacyjnych
rozwiązań w dziedzinie środowiska,
energii, transportu oraz ICT z Programu Horyzont 2020.
http://inteligentne-miasta.eu/

2016.06.23 - 2016.06.24
Kopenhaga, Dania
Energy Infrastructure Forum
Forum ma na celu omówienie ważnych kwestii dotyczących infrastruktury i polityki energetycznej UE. Infrastruktura przesyłowa energii elektrycznej i gazu jest kluczem do
wzmocnienia rynku wewnętrznego,
jak i założeń polityki publicznej, takich
jak zmniejszenie emisji CO2 i bezpieczeństwo energetyczne. Forum jest
platformą wymiany poglądów między
decydentami i wieloma zainteresowanymi stronami. Otwarte środowisko
pozwala Komisji na zapoznanie się z
obawami zainteresowanych stron w
sprawie praktycznych wyzwań związanych z ambitnymi celami polityki

UE oraz korzystanie z ich wiedzy.
Spotkanie to dodatkowo ułatwia
uczestnictwo zainteresowanych stron
w procesie kształtowania polityki,
upewniając się przy tym, że przepisy
te są celowe, operacyjne i zrozumiałe.
http://ec.europa.eu/energy/en/events/
energy-infrastructure-forum

2016.06.27 - 2016.06.29
Szczyrk
XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum
Energetyków GRE 2016
Głównym celem Konferencji jest
wymiana doświadczeń przemysłu
i nauki, prezentacja osiągnięć i tendencji rozwojowych energetyki, promocja ofert w zakresie nauki, eksploatacji - ze szczególnym uwzględnieniem postępu w technologii budowy
i eksploatacji systemów energetycznych oraz prezentacja osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych
uzyskanych w czterech zadaniach
badawczych realizowanych w ramach
Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt.
„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.
Tradycyjnie Forum Energetyków
adresowane jest do specjalistów działów technicznych, rozwoju, inwestycji
oraz wdrażających wyniki innowacyjnych prac badawczych w branży
energetycznej, firm oferujących innowacyjne rozwiązania techniczne oraz
technologiczne, a także przedstawi-

2016.06.22
Kraków
Kongres SMART – Inteligentne
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cieli świata nauki.
http://konferencje.nowaenergia.com.pl/gre/2016/

2016.06.28
Katowice
Białe certyfikaty – nowe zasady
wsparcia efektywności energetycznej
Cykl warsztatów: „Białe certyfikaty –
nowe zasady wsparcia efektywności
energetycznej” ma na celu przedstawienie systemu białych certyfikatów,
który jest w Polsce mechanizmem
wspierającym efektywność energetyczną. Wymusza on wprowadzenie
działań pro-oszczędnościowych, długofalowych w sektorach publicznych
oraz prywatnych.
Polityka energetyczna Polski i Unii
Europejskiej narzuca nam zwiększenie
efektywności wykorzystania energii
o 20% do 2020 r. Obowiązek ten
wynika z dyrektywy UE z 5.04.2006
r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dlatego też niezbędna
była nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej. Nowa Ustawa
ma mobilizować podmioty do:

oszczędnego i efektywnego
wykorzystania energii,

zmniejszenia jej zużycia,

zmniejszenia strat podczas
przesyłu i dystrybucji energii
elektrycznej, ciepła i gazu.
Nowe przepisy doprecyzowują działania poprawiające efektywność energetyczną. Istotne zmiany dotkną procedury wydawania białych certyfikatów - zrezygnowano z procedury
przetargowej, a świadectwa nie będą
już wydawane za przedsięwzięcia już
zrealizowane. Zmiany nie ominęły
również kwestii przeprowadzania
audytów oraz uiszczania opłaty zastępczej.
W programie m.in.:

analiza projektu Ustawy
o Efektywności Energetycznej,

efektywność
energetyczna
w świetle: ustawy o EE, Dyrektywy 2012/27/UE,

nowa procedura przyznawania świadectw,

nowe zasady rozliczania obowiązku,

najważniejsze daty, kiedy
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nowe przepisy,
okres przejściowy,
stopniowe ograniczanie opłaty zastępczej,

porównanie dotychczasowych
zasad z nowymi,

zmiany w przeprowadzaniu
audytu efektywności energetycznej,

zmiany dla przemysłu energochłonnego, wynikające z projektu Ustawy,

rodzaje kwalifikowanych inwestycji,

kary wymierzane za brak
realizacji przedsięwzięcia oraz
brak realizacji obowiązku
zakupu świadectw,

proces realizacji inwestycji
efektywnościowej,

potencjał oszczędności na tle
zysku firmy,

oszczędzanie energii, przykłady przedsięwzięć oraz ich
potencjał.
http://oze.city-brand.pl/bialecertyfikaty-nowe-zasady-wsparciaefektywnosci-energetycznej/
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.

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

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

CENER G

Zespół CENERG:
dr inż. Andrzej Sławiński, kierownik,
dr inż. Aneta Świercz
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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