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Co łączy kamizelkę kuloodporną, uniwersalną drabinę strażacką i wycieraczkę samochodową? Jak się okazuje - wszystkie te rzeczy stworzyli Polacy.
Właśnie o polskich odkrywcach, wynalazcach i innowatorach - zarówno mniej, jak
i bardziej znanych - możemy
przeczytać w książce pt. "25
polskich wynalazców i odkrywców, którzy zmienili świat".
(…)
Już pierwszy rzut oka na spis
treści pokazuje nam coś ciekawego: choć nie zabrakło tam
tuzów polskiej nauki i wynalazczości, to nie są oni wyróżnieni w żaden dodatkowy sposób.
Nie poświęcono im osobnej
części książki, a rozdziały, których są bohaterami, otoczone
są przez znacznie mniej znane
nazwiska. (…) A dzięki ułożeniu rozdziałów w losowej kolejności autorzy pozostawiają
ocenę wagi poszczególnych
odkryć samemu czytelnikowi.
Duże fragmenty książki poświęcone są przełomowym
pracom, które - jak przekonują
autorzy - zmieniły oblicze drugiej wojny światowej. Przeczytać możemy o wykrywaczu
min stworzonym przez Józefa
Kosackiego - urządzeniu, którego żywotność była zaskakująca: od swojego debiutu
w 1942 r. pozostał w użyciu
bez większych konstrukcyjnych
zmian aż do 1995 r. Z kolei
czołgowy obrotowy peryskop
Rudolfa Gundlacha umożliwił
coś, co dzisiaj zdaje się być
oczywiste: możliwość obserwacji pola walki przez załogi
czołgów. Zaś walkie-talkie
skonstruowane przez Henryka
Magnuskiego pozwoliło komunikować się żołnierzom pod-

czas lądowania w Normandii czy
w czasie bitwy o Ardeny. Na
działania wojenne swój wpływ
miała też technika walcowania
metali Tadeusza Sędzimira dzięki niej możliwe było skonstruowanie lotniczych radarów
dla armii amerykańskiej.
Aspekty okołomilitarne nie są
zresztą jedynym przedmiotem
zainteresowania autorów. Chyba nawet ważniejsze są odkrycia
okołozdrowotne. I tak czytelnik
może się dowiedzieć o tym, w
jaki sposób Ludwik Hirszfeld
opracował sposób oznaczania
grup krwi, Edmund Biernacki metodę wykrywania stanów
zapalnych organizmu, a Kazimierz Funk odkrył istnienie
witamin. Autorzy opisują również historię Rudolfa Weigla,
odkrywcy szczepionki na tyfus.
Produkcja szczepionki wymagała
hodowania wszy, które karmiły
się ludzką krwią - w czasie II
wojny światowej Weigl zatrudniał więc w swoim laboratorium
w okupowanym Lwowie naukowców, studentów czy członków ruchu oporu w roli
"karmicieli" wszy, chroniąc ich
tym samym przed wywózką do
Niemiec.
Wśród 25 najważniejszych polskich wynalazców pojawiają się
również osoby, których wpływ
ujawnił się w innych dziedzinach
życia. Np. w pierwszych dekadach XX w. dużą popularność
zyskał tzw. aeroskop Kazimierza
Prószyńskiego - czyli pierwsza
ręczna kamera filmowa ze stabilizacją obrazu. Inny polski wynalazca był z kolei autorem automatycznego systemu zapobiegania kolizjom kolejowym: w listopadzie 1857 r. na linii Paryż–
Saint Germain został zainstalowany pierwszy tego typu mecha-

nizm, opracowany przez Jana
Józefa Baranowskiego. Z kolei
słynny pianista Józef Hofmann,
choć wynalazcą był zaledwie
hobbystycznym, w ramach
tegoż hobby w początkach
XX w. stworzył m.in. projekty
pierwszych wycieraczek samochodowych czy pneumatyczne
amortyzatory stosowane
w samochodach jeszcze
w latach 40.
Wielu osobom znajomy może
się wydać ogólny zarys losów
Mieczysława Bekkera. W dzieciństwie był on zagorzałym
fanem książki Jerzego Żuławskiego "Na srebrnym globie.
Rękopis z Księżyca" - pierwszej polskiej powieści science
fiction (wydanej zresztą zaledwie dwa lata przed narodzinami Bekkera). Książka Żuławskiego opowiada o wyprawie
na Księżyc, długie jej fragmenty opisują mozolną podróż
poprzez księżycowy krajobraz
- podróż odbywaną specjalnym pojazdem. Nie dziwi więc
w sumie to, że dorosły Bekker
spełnił marzenia młodego
Bekkera: został pionierem
terramechaniki oraz konstruktorem księżycowego łazika.
Koła jego pojazdu po raz
pierwszy dotknęły powierzchni Księżyca w 1971 podczas
misji Apollo 15.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/jak-topolacy-swiat-zmieniali
Źródło: PAP

Zmodyfikowany przez łódzkich naukowców beton może
posłużyć m.in. do utylizacji odpadów radioaktywnych
Naukowcy z Politechniki Łódzkiej
opracowali kopolimery siarkowoorganiczne, które mogą zostać wykorzystane do wytwarzania bardziej
wytrzymałych siarkobetonów, czy
asfaltów odpornych na koleinowanie.
Zmodyfikowane betony umożliwią
utylizację odpadów radioaktywnych
i są odporne na działanie mikroorganizmów.
"Materiały te można stosować samodzielne jako tanie tworzywa polimerowe, jak również można je wprowadzać jako modyfikatory np. do bitumów, asfaltów, kauczuków czy betonu" – powiedział PAP szef zespołu
projektowego prof. Dariusz M. Bieliński, prodziekan Wydziału Chemicznego PŁ ds. nauki i innowacji.
Zdaniem naukowca opracowana technologia pozwoli lepiej wykorzystać
polskie złoża siarki, a także zagospodarować siarkę odpadową, fosfogipsy
oraz różne rodzaje wielkotonażowych
odpadów technologicznych, tj. popioły i żużle z elektrociepłowni, produkty
recyklingu gumy czy biomasę.
„Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą,

aby zagospodarować siarkę przy
wytwarzaniu nowych materiałów
polimerowych” - dodał naukowiec.
Siarka w odpowiednio wysokiej temperaturze (159 stopni C) ulega samorzutnej polimeryzacji, jednak tego
typu struktury polimerowe są nietrwałe energetycznie i relatywnie
szybko rekrystalizują, pogarszając
swoje właściwości mechaniczne. Aby
utrwalić strukturę polimeryczną siarki można zastosować dodatek nienasyconych związków organicznych,
które stabilizują powstający kopolimer.
W ramach projektu naukowcy z PŁ
do syntezy kopolimerów siarkowoorganicznych, obok najczęściej używanego dicyklopentadienu (DCPD),
wykorzystali substancje odnawialne
pochodzenia naturalnego: terpentynę,
furfural, alkohol furfurylowy oraz
otrzymane z recyklingu materiałowego: olej z pirolizy odpadów gumowych i poliolefin. Do betonów polimerowych z udziałem kopolimerów
siarkowych jako lepiszcza, wprowadzano również odpady przemysłowe,

tj. fosfogipsy, popioły i żużle z elektrociepłowni.
Zbadano właściwości termiczne i mechaniczne otrzymanych kopolimerów siarkowo-organicznych oraz wykorzystano
je do wytworzenia siarkobetonów oraz
mieszanek gumowych, bitumów i asfaltów.
„Proces polega na tym, że syntezujemy
kopolimery siarkowe, czyli takie materiały które pozwalają siarce zachowywać
się stabilnie. Ona nie wykwita na powierzchnie materiału i posiada trwałe
właściwości mechaniczne. Kopolimery
siarkowo-organiczne zastosowane jako
lepiszcze w siarkobetonach pozwalają na
otrzymanie betonów specjalnych, odpornych na działanie mikroorganizmów np.
grzybów, mchów, porostów" - wyjaśnił.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/zmodyfikowany-przez-lodzkichnaukowcow-beton-moze-posluzyc-mindo-utylizacji-odpadow-radioaktywnych2466
Źródło: PAP

Smogathon - konkurs na najlepsze pomysły antysmogowe
Czujniki wykrywające smog, wyłapujące go okiennice czy cegły ze smogowego pyłu? Sposobów na walkę ze
smogiem jest wiele. Można je zgłaszać
do Smogathonu - międzynarodowego
konkursu na rozwiązania antysmogowe, który odbędzie się w Krakowie.
Zwycięzca otrzyma 100 tys. dol.
Smogathon to konkurs, w którym
specjaliści wybierają najlepsze innowacyjne rozwiązania antysmogowe
z całego świata. Finał zawodów odbędzie się 25 i 26 listopada w Krakowie,
a dzień później, podczas konferencji
Global Clean Air Summit, poznamy
jego zwycięzców. Autorzy najlepszego
pomysłu otrzymają 100 tys. dolarów,
z czego 75 proc. zostanie przeznaczone na wdrożenie rozwiązania w Krakowie.
Zespoły z całego świata, które chcą
wziąć udział w zawodach, mogą zapisywać się na jeden z pięciu półfinałów.
Odbędą się one w: kalifornijskim
Berkeley (USA, 3 października),
w Londynie (Wlk. Brytania, 5 października), w Warszawie (9 października), w Bangalore (Indie, 16 października) i w Hongkongu (Chiny, 18 października). Bezpłatnego zgłoszenia
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można dokonywać do 15 sierpnia
2017 r. na stronie
www.smogathon.com/apply.
Do każdego z półfinałów zakwalifikuje
się 10-12 zespołów. Będą one miały
do 5 minut na zaprezentowanie swojego rozwiązania, które międzynarodowe jury oceni m.in. pod kątem
realności wdrożenia, innowacyjności
i wpływu na zniwelowanie zanieczyszczenia powietrza.
W każdym z międzynarodowych
półfinałów zostaną wybrane po dwa
najlepsze zespoły. Organizatorzy
sfinansują ich przyjazd na finał Smogathonu do Krakowa. Ponadto, do
finału dostaną się dwa projekty zakwalifikowane bezpośrednio ze zgłoszeń internetowych. Spośród wszystkich finalistów wybrany zostanie jeden zwycięzca.
"Dzięki zwycięstwu i zaimplementowaniu rozwiązania w Krakowie, laureaci mogą zwrócić się do każdego
innego miasta. A takich jest mnóstwo,
praktycznie każda metropolia na
świecie ma problem ze smogiem" zaznacza w rozmowie z PAP pomysłodawca i organizator Smogathonu
Maciej Ryś.

N E W S L E T T E R C E NE R G

Przyznaje jednak, że nie zmniejszając
poziomu emisji, problemu smogu nie
rozwiążemy. "Nie ma takiej technologii, która uporałaby się z nim całkowicie" - mówi.
Jego zdaniem do znacznego poprawienia jakości powietrza potrzebne są
trzy elementy. Pierwszy to odpowiednia infrastruktura: właściwa polityka
transportowa oraz energetyczna, kontrola emisji przemysłowych czy wreszcie wymiana starych pieców. "Piec
węglowy nigdy nie będzie czysty, ale
może dawać 100 kg pyłu albo 200 gr
pyłu. Gdybyśmy używali w Polsce
tylko pieców najnowszej generacji, to
problem smogu byłby znacznie mniejszy. Oczywiście najlepsze są rozwiązania całkowicie bezemisyjne, alternatyw
jest mnóstwo, a koszty ich wdrożenia
ciągle spadają" - ocenia Ryś.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/smogathon -konkurs-nanajlepsze-pomysly-antysmogowe
Źródło: PAP
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Baterie przyszłości: jak uwolnić energię ze wzbudzonych
jąder atomowych?
Interdyscyplinarne badania nad obserwacją nowego zjawiska fizycznego procesu wzbudzenia jądra poprzez wychwyt elektronu (NEEC) - prowadzą
m.in. badacze z Torunia. Jeśli badania te
się powiodą, będzie to krok w stronę
budowy superwydajnych baterii.
Jeśli zjawisko NEEC (ang. Nuclear Excitation by Electron Capture) uda się zaobserwować - to znaczy, że będzie możliwe
uwalnianie w kontrolowany sposób
ogromnej ilości energii zgromadzonej
we wzbudzonych jądrach atomowych.
A to z kolei pozwoliłoby stworzyć
w niedalekiej przyszłości nowe ultrawydajne baterie.
Tego rodzaju niekonwencjonalne baterie mogą wytworzyć - z jednostki masy
baterii - miliony razy więcej energii, niż
tradycyjne baterie chemiczne. Do tego
mogą pracować przez dziesiątki lat.
Takie źródła energii byłyby szczególnie
użyteczne do zasilania napędów statków kosmicznych oraz pojazdów poruszających się np. po dnie oceanu lub
w kraterze wulkanu.
Badania nad zjawiskiem NEEC prowadzi
zespół prof. Marka Polasika z Wydziału

Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w skład grupy wchodzą: dr hab. Katarzyna Słabkowska, dr
Ewa Węder oraz dr Łukasz Syrocki)
we współpracy z naukowcami z U.S.
Army Research Laboratory.
Prof. Polasik, którego zespół brał
udział w zaprojektowaniu eksperymentu, wyjaśnia, że rozpędzonymi
jonami molibdenu 93Mo (tj. atomami
odartymi ze sporej liczby elektronów)
należy bombardować tarczę wykonaną z odpowiednio dobranego materiału, np. z węgla. Podczas przechodzenia
jonów molibdenu przez taką tarczę,
wyłapuje on z niej elektrony, których
energia kinetyczna jest na tyle duża, że
pozwala na wzbudzenie jądra.
W artykule w Physical Review C badacze przedstawili szczegóły pionierskiego eksperymentu, umożliwiającego
zaobserwowanie po raz pierwszy
procesu NEEC dla izotopu molibdenu
93Mo w stanie izomerycznym, który
żyje około 6,85 godziny i gromadzi
ogromną energię. Dostarczenie pojedynczemu jądru tego izomeru energii

około 4,5 keV powoduje jego przejście do krótkożyjącego stanu, który
ulega natychmiastowej deekscytacji,
w wyniku czego dochodzi do uwolnienia 500 razy większej energii, tj.
rzędu 2,5 MeV.
"Opanowanie umiejętności kontrolowanego wykorzystania tego zjawiska
i rozwój dzięki temu nowych niekonwencjonalnych baterii jądrowych
będzie bardzo cennym osiągnięciem
ludzkości!" – komentują badacze
z UMK.
O wyjątkowej ważności tych badań
świadczy fakt, że zespoły z całego
świata od ponad 40 lat rywalizują
między sobą, kto pierwszy zaobserwuje to nowe zjawisko (czyli proces
NEEC) dla jakiegokolwiek izomerycznego stanu jądrowego.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/baterie-przyszlosci-jak-uwolnicenergie -ze -wzbudz onych -ja der atomowych
Źródło: PAP

Nowy sposób na usuwanie tlenków azotu z gazów spalinowych
Wzrost stężenia tlenków azotu, dwutlenku węgla i tzw. pyłów zawieszonych
w powietrzu to duży problem naszej
cywilizacji. Poszukiwanie metod usuwania tych zanieczyszczeń z gazów spalinowych wciąż nurtuje naukowców. Ci z UŚ
opracowali właśnie nowe katalizatory,
pomocne w usuwaniu tlenków azotu
z gazów spalinowych.
Jednym z osiągnięć zespołu prof. Jarosława Polańskiego z Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego jest niskotemperaturowy katalizator deNOx nowej generacji, który może być stosowany w elektrowniach węglowych, w procesach
usuwania tlenków azotu (NOx) z gazów
odlotowych (inaczej spalinowych) - podało w komunikacie biuro prasowe UŚ.
Prof. Polański tłumaczy, że w trakcie
procesu technologicznego lub spalania
paliw nie jest możliwe całkowite zredukowanie emisji zanieczyszczeń, dlatego
w elektrowniach gazy odlotowe poddawane są procesom oczyszczania przez
specjalne węzły.
"Pierwszy etap to odsiarczanie, którego
efektem ubocznym jest gips stosowany
np. do produkcji płyt gipsowych. Następnie gazy odlotowe przechodzą przez
specjalne worki, w których zatrzymywane są pyły. Każdy z tych etapów wiąże
się z obniżaniem temperatury, w związ-

ku z czym kolejne procesy zachodzą
coraz wolniej i konieczne staje się
zastosowanie katalizatora, który nie
tylko umożliwi reakcje chemiczne, lecz
również je przyspieszy. Opracowywane przez nas technologie znajdą zatem
zastosowanie w węzłach struktury
oczyszczania gazów odlotowych
w elektrowniach na etapie usuwania
tlenków azotu" – mówił profesor,
cytowany przez UŚ.
Wskazał też, że stosowane do tego
mogą być ceramiczne konstrukcje
przypominające strukturę plastra miodu lub tzw. spienione ceramiki stanowiące podłoże dla otrzymanego katalizatora, przez które następnie będzie
można przepuszczać gazy odlotowe
i tym samym oczyszczać je z toksycznych tlenków azotu.
Naukowiec dodał, że zaproponowane
przez naukowców rozwiązania są
szczególnie istotne w takich krajach
jak Polska, w których
nadal stosuje się głównie
technologie węglowe
przyczyniające się do
zanieczyszczania powietrza. "Jeśli wprowadzenie
kolejnego węzła służącego odazotowaniu okaże
się ekonomicznie uzasad-
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Źródło: Tapeciarnia.pl

nione, rozpoczniemy kolejny etap badań polegający na znalezieniu odpowiedniego nośnika dla naszego katalizatora" – mówił.
Zespół prof. Polańskiego opracowuje
również metody regeneracji katalizatorów deNOx. "Na polskim rynku istnieje zapotrzebowanie na tego typu usługi. Firmy często stosują wysokotemperaturowe katalizatory I generacji, które, zamiast wymiany na nowe, mogą
zostać poddane procesom odnowienia,
by mogły znów pełnić swoje funkcje.
Do niedawna takie usługi dostępne
były na rynku austriackim czy chińskim,
co wiązało się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych chociażby
z transportem.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nowy-sposob-na-usuwanietlenkow-azotu-z-gazow-spalinowych
Źródło: PAP

Elektryczny autobus zaprojektują inżynierowie z Politechniki
Warszawskiej
Bezemisyjny, elektryczny autobus
powstanie dzięki współpracy Politechniki Warszawskiej (PW) z konsorcjum
Polski E-BUS. Pojazd ma być innowacją
na rynku polskim i światowym. Uczelnia będzie współpracowała również
przy innych projektach z reprezentującą konsorcjum spółką Ursus.
Inżynierowie opracują projekt polskiego bezemisyjnego autobusu elektrycznego najnowszej generacji. Współpraca przewiduje także wzajemne wsparcie badawczo-rozwojowe obecnych
i przyszłych działań konsorcjum. We
wspólnych przedsięwzięciach będą
brali udział pracownicy naukowi oraz
studenci politechniki. Uczelnia przeprowadzi badania i symulacje związane
z testowaniem proponowanych przez
konsorcjum rozwiązań. Dzięki współpracy kluczowe komponenty będą
produkowane w kraju przy wsparciu
rodzimego potencjału naukowobadawczego.
"Nasza uczelnia to wiodący ośrodek
naukowo-badawczy, prowadzący prace w zakresie badań podstawowych,
rozwojowych i wdrożeniowych oraz

udzielający doradztwa technicznego
w zakresie nowoczesnych technologii,
wykonywania ekspertyz, opinii naukowych m.in. z zakresu budowy pojazdów, rozwiązań z obszaru elektromobilności i nowoczesnych materiałów" –
powiedział prof. dr hab. inż. Stanisław
Wincenciak, prorektor ds. rozwoju
Politechniki Warszawskiej, który podpisywał umowę wraz z prezesem spółki
Ursus Bus, Tomaszem Nitą.
Poza tym Ursus S.A. i Politechnika
Warszawska sygnowały list intencyjny, który odnawia współpracę
przy innych projektach, a także
zapewnia kontynuację wymiany
doświadczeń,
współpracę ekspercką oraz promowanie przedsiębiorczości
i
innowacyjności.

Porozumienie dotyczy m.in. konstrukcji przekładni przełączanej pod
obciążeniem do ciągników o mocy
80-115 koni mechanicznych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/elektryczny-autobuszaprojektuja-inzynierowie-zpolitechniki-warszawskiej
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl

Elektryczne pojazdy to biznesowe sposobności –
zaktualizowana księga pokazuje jakie
Projekt COTEVOS zakończył się
w 2016 r., ale jego partnerzy właśnie
zaktualizowali swoją białą księgę
pt. Business Opportunities and Interoperability Assessment for EV Integration. Pojazdy elektryczne (PE) zapewniają wiele
korzyści i doskonałe sposobności biznesowe, ale stanowią też spore wyzwanie
dla infrastruktury energetycznej i oba te
aspekty są ujęte w księdze opublikowanej przez partnerów projektu COTEVOS. Jednym z kluczowych czynników wprowadzania PE do głównego
nurtu jest interoperacyjność.
Interoperacyjność pozwoliłaby różnym
systemom, od tego samego lub różnych
dostawców, wymieniać się informacjami
i pełnić wymagane funkcje, co uprościłoby komunikację i usunęłoby przeszkody.
Owa prostota, w kontekście PE i sieci
energetycznych, jest tematem przewodnim księgi, w której mowa jest także
o potrzebnych technologiach, możliwych modelach biznesowych i architekturze systemu PE. W publikacji nakreślono plan działania w zakresie oceny
interoperacyjności i opracowywania
testów, a przedstawione najlepsze praktyki dają zainteresowanym branżą cenny
wgląd w przyszły rozwój PE. Znaleźć
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tam można także pewne przemyślenia
pomocne naukowcom zainteresowanym doskonaleniem swoich umiejętności testowania ICT.
Projekt COTEVOS (Concepts, Capacities and Methods for Testing EV systems
and their interoperability within the
Smartgrids) poświęcony był takim problemom, jak różne sposoby ładowania,
stabilność sieci i popytu konsumentów,
paneuropejski rynek nowych i używanych PE oraz większa elastyczność
w wyborze dostawcy energii. Aby
wspomóc ogólnounijne wdrożenie
elektromobilności, partnerzy projektu
COTEVOS zastosowali wspólne podejście testowe do procesu oceny zgodności i interoperacyjności celem
wsparcia idei jednorazowego testowania urządzeń.
Elektromobilność to realny sposób na
podniesienie sprawności europejskiego
transportu i obniżenie jego szkodliwości dla środowiska, ale sektor ten zaliczył już kilka falstartów. W roku 2015
sprzedaż samochodów elektrycznych
osiągnęła znaczący kamień milowy,
zdobywając 1% udziału w rynku. Sprzedaż w roku 2015 podwoiła się,

a Transport and Environment donosi,
że do końca roku 2016 absorpcja
rynku sięgnęła 500 000. Jednakże
choć Europa jest drugim najprężniejszym rynkiem PE na świecie, z największą sprzedażą w Norwegii i Holandii, nie ma jednolitego rynku samochodów elektrycznych w Europie. To
oznacza, że w większości krajów
unijnych nie jest prowadzona wspólna
sprzedaż ani nie istnieje wspólna
infrastruktura ładowania. Jeżeli Europa ma stać się liderem elektromobilności i konkurować z Chinami, to
musi się to zmienić.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/elektryczne -pojazdy-tob iz n e s o w e - s p os ob n o s c i - n o w o zaktualizowana-ksiega-pokazuje-jakie2490
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
http://cordis.europa.eu/
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Projekt poświęcony geotermalnym odwiertom głębokim
osiąga kamień milowy
Partnerzy finansowanego ze środków
UE projektu DEEPEGS zeszli na głębokość 4659 metrów na polu geotermalnym, co opisywane jest jako osiągnięcie „znaczącego kamienia milowego”
w sektorze geotermalnym.
Wyniki oraz doświadczenia i wnioski
z procesu wiercenia, który trwał 168
dni, zostały właśnie opublikowane
przez partnerów finansowanego ze
środków UE projektu DEEPEGS
(Deployment of Deep Enhanced Geothermal Systems for Sustainable Energy Business), których odwiert ma obecnie
najgłębszą osłonę na Islandii. Prace
przeprowadzono w dwóch etapach:
pierwszy polegał na pogłębieniu istniejącego odwiertu z 2500 metrów do
3000 metrów, a drugi na dalszym
wierceniu aż do osiągnięcia ostatecznie głębokości 4659 metrów.
Długofalowym celem projektu jest
wykorzystanie głębokich odwiertów
do wysoce wydajnej produkcji energii,
otwierając nowy wymiar zastosowania

geotermii jako źródła. Zadanie postawione przed DEEPEGS polegało
na znalezieniu na dnie odwiertu
płynu w stanie nadkrytycznym, który
zawiera znacznie więcej energii niż
tradycyjny strumień geotermalny
o wysokiej temperaturze, przez co
jest źródłem o wyższej efektywności
energetycznej. Jak informują partnerzy projektu, zadanie to zostało
wykonane.
Partnerzy DEEPEGS wyjaśniają, że
tak głęboki i gorący odwiert stawia
wyzwania, z którymi niełatwo jest
się uporać. Wraz z pogłębianiem
odwiertu pojawiały się nowe trudności(…). Wydobywanie rdzeni
wiertniczych okazało się szczególnie
trudne i potrzeba było 13 prób, aby
wydobyć 27,3 metra. Ostatni rdzeń
do wydobycia znajdował się na dnie
szybu liczącego około 4500 metrów.
Nie można było wykorzystać tradycyjnych metod wiercenia, więc partnerzy projektu musieli opracować

nowe rozwiązania. Wszystkie przeszkody, poza ostatnią – utratą cyrkulacji,
zostały pokonane.
Całkowitą utratę cyrkulacji stwierdzono poniżej 3060 metrów. W związku
z tym rdzenie wiertnicze stały się jedynie próbkami skał głębinowych. Niemniej w związku z tym, że cel DEEPEGS polegał na wykonaniu głębokiego
odwiertu i wydobyciu rdzeni, pomiarze
temperatury, poszukiwaniu przepuszczalności i znalezieniu płynu w stanie
nadkrytycznym, główne zamierzenia
zostały zrealizowane.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/projekt-poswiecony-geotermalnymodwiertom-glebokim-osiaga-kamienmilowy-2476
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
http://cordis.europa.eu/

Kolejny krok w kierunku wykorzystania energii pływów
Prądy przybrzeżnych wód pływowych
stanowią źródło energii wykorzystywane przez urządzenia, które działają
podobnie jak zanurzone turbiny wiatrowe. Jednak ze względu na dużą
gęstość wody łopaty tych urządzeń
mogą być mniejsze i obracać się wolniej. Ponadto cechy topograficzne,
takie jak kanały wlotowe, mogą
wzmacniać energię kinetyczną wytwarzaną przez szybkie prądy morskie
poprzez tworzenie lejów i kanałów,
przez które przepływa woda. Pomimo
tego potencjału przemysł stoi przed
wieloma wyzwaniami. Działania na
morzu wymagają trwałego
i odpornego na korozję solną sprzętu,
a także wiążą się z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa organizmów
morskich.
Celem finansowanego ze środków UE
projektu FLOTEC było wykorzystanie
potencjału oceanu w zakresie generowania energii za pomocą pływających
turbin wykorzystujących energię prądów morskich; pokazanie, w jaki sposób technologia ta może zapewnić
zmniejszenie kosztów i ryzyka oraz
zwiększenie niezawodności, a także
opracowanie ram handlowych w celu
włączenia tej technologii do europejskiej sieci przesyłowej.
Kluczem do sukcesu projektu FLOTEC jest największa i najpotężniejsza

na świecie turbina pływowa SR2000.
Okres eksploatacji turbiny zaplanowano na dwadzieścia lat. Można ją
umieścić w dowolnym akwenie na
głębokości co najmniej 25 m,
a dzięki systemowi cumowania można ją dostosować do większości
typów dna morskiego. Na pływającej
platformie znajdują się dwie turbiny
o osi poziomej, osadzone tuż pod
powierzchnią morza, gdzie prądy
pływowe są najsilniejsze.
W kwietniu tego roku turbina
SR2000 osiągnęła moc szczytową
przy mocy znamionowej 2 MW.
Osiągnięciem zespołu projektowego
jest wytworzenie ponad 18 MWh
(megawatogodzin) energii w ciągłym
24-godzinnym okresie testowym. To
osiągnięcie jest porównywalne
z wynikami
osiąganymi
przez morskie turbiny
wiatrowe.
W ramach
projektu
FLOTEC
(Floating Tidal
Energy Commercialisation)
ulepszono
turbinę pływ o w ą

SR2000, tworząc wersję Mark 2.
Zwiększono średnicę wirnika z 16 m
do 20 m, co przypuszczalnie umożliwi
zwiększenie przechwytywania energii
o 50%. Dążąc do osiągnięcia elastycznego wytwarzania energii przy obciążeniu
podstawowym, projekt wykorzystuje
również innowacje w zakresie zautomatyzowanej produkcji stali, zintegrowanego magazynowania energii, scentralizowanego średnionapięciowego przetwarzania, amortyzatorów cumowniczych i produkcji łopat kompozytowych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/kolejny-krok-w-kierunkuwykorzystania-energii-plywow
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
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Źródło: Tapeciarnia.pl
Źródło: Tapeciarnia.pl

Gliwice/ Dwa gmachy Politechniki Śląskiej wytwarzają
energię na własne potrzeby
Kosztem prawie 13,5 mln zł dwa gmachy Politechniki Śląskiej w Gliwicach
poprawiły swoją efektywność energetyczną i rozpoczęły produkcję prądu na
własny użytek. Projekt wspomogły
środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Największa śląska uczelnia techniczna
podsumowała przedsięwzięcie, w ramach którego nie tylko przeprowadzono termomodernizację dwóch budynków, ale i zastosowano innowacyjne
rozwiązania oparte o odnawialne źródła
energii - obiekty wyposażono w instalacje fotowoltaiczne złożone z 377 sztuk
paneli słonecznych o mocy 265 watów
na każdym z dachów. Instalacja może
wyprodukować 160 megawatogodzin
energii elektrycznej rocznie.
"Budynki są obecnie samowystarczalne
pod względem zaopatrzenia w energię
elektryczną. Natomiast jeśli chodzi

o energię cieplną, latem są samowystarczalne, natomiast zimą potrzebują dodatkowej energii z zewnątrz" powiedział PAP rzecznik Politechniki
Śląskiej Paweł Doś.
Prace modernizacyjne objęły budynek Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, a także wspólny
gmach wydziałów: Mechanicznego
Technologicznego oraz Inżynierii
Środowiska i Energetyki. "Budynki są
teraz ekologiczne i energooszczędne. Termomodernizacja elewacji
pozwala zaoszczędzić środki przeznaczone na ogrzewanie budynku,
a tym samym zmniejszyć zużycie
energii i emisję C02 do atmosfery" wyjaśnił rzecznik. Rocznie emisja
dwutlenku węgla ma być mniejsza
o ponad 2 tys. ton.
W obu budynkach zamontowano
inteligentne systemy zarządzania

energią, dające oszczędność prądu
i ciepła. Zastosowano również innowacyjny odbiornik eGain, który jest
najważniejszym elementem systemu
prognozowanej regulacji ogrzewania.
Zapewnia on transmisję pomiędzy
serwerem a regulatorem w węźle
cieplnym, ze 120-godzinnym wyprzedzeniem, dostarczając przetworzoną
informację dotyczącą prognozy pogody oraz dane bilansu energetycznego,
wyliczone dla konkretnego budynku.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gliwice-dwa-gmachypolitechniki-slaskiej-wytwarzajaenergie-na-wlasne-potrzeby-2475
Źródło: PAP

XII edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska
Za nami XII edycja Forum Liderów
Ochrony Środowiska, która odbyła się
19 maja 2017 roku we współpracy
firmy Team Prevent Poland Sp. z o. o.
i Polskich Zakładów Lotniczych Sp.
z o.o. w Mielcu. Podczas tej edycji
uczestnicy wymienili się doświadczeniami w ramach tematu: „Efektywność
środowiskowa - praktyczne aspekty
realizacji projektów”. Ideą forum jest
propagowanie proekologicznego rozwoju działalności przemysłowej. Formuła konferencji to niezobowiązujące
dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami
w gronie nie tylko specjalistów ds.
ochrony środowiska, ale także ludzi
którzy aktywnie działają na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Globalnym celem FLOŚ jest wymiana
doświadczeń, w celu efektywnego
ograniczania wpływu na środowisko
działalności przemysłowej.
Spotkanie zostało objęte patronatem
honorowym: Marszałka Województwa
Podkarpackiego Starosty Powiatu Mieleckiego oraz Prezydenta Miasta Mielca.
W spotkaniu uczestniczyło grono kilkudziesięciu ekspertów oraz specjalistów ds. ochrony środowiska, reprezentujących 18 firm z różnych branż
przemysłu.
Historia, transformacja firmy oraz działalność PZL Mielec zostały przedstawione przez Janusza Zakręckiego Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Polskich Zakładów Lotniczych Sp.
z o.o. natomiast program ochrony
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środowiska zaprezentował Janusz
Dziki - Kierownik Biura BHP
i Ochrony Środowiska. Tematem
prezentacji była „Strategia Go Green
2020 – efektywność środowiskowa
i biznesowa na przykładzie projektów PZL Mielec”. Omówiono zrealizowane projekty, które
wpłynęły pozytywnie na środowisko
ograniczając m.in. ilość zużytej wody, energii czy wytworzonych odpadów. Zaznaczono również, że każde takie działanie to oszczędność
finansowa dla przedsiębiorstwa.
Ponadto przekazano wyzwania
i kierunki jakimi podąża PZL Mielec,
aby zrealizować cele środowiskowe.
W trakcie prezentacji podkreślono,
iż ważnym elementem jest promowanie kultury dbania o środowisko
oraz bezpieczeństwo nie tylko wewnątrz firmy ale i poza nią. (…)
Jednym z elementów Forum była
wizyta studyjna, w trakcie której
goście zostali zapoznani z procesami
realizowanymi w dwóch halach produkcyjnych. Zaprezentowano procesy Wydziału Narzędzi i Przyrządów
oraz Wydziału Obróbki Plastycznej.
Przedstawiono Wydział Procesów
Specjalnych z nowoczesną, zieloną
linię anodowni wolną od chromu VI
a także 2 placówki malarni. Zwiedzanie zakończono zaprezentowaniem
Wydziału Montażu Statków Powietrznych oraz Wydziału Montażu
Struktur, gdzie znajduje się linia

śmigłowca Black Hawk oraz odbywa
się montaż kabin. Kompleksowość
realizowanych procesów oraz wdrożone profesjonalne systemy zabezpieczeń wzbudziły duże zainteresowanie
odwiedzających gości.
W ramach tegorocznego FLOŚ
w myśl zasady „praktycy praktykom”
uczestnicy wzięli udział w panelach
dyskusyjnych w jednej z dwóch grup
tematycznych: „W jaki sposób zwiększać efektywność energetyczną
w przedsiębiorstwie?” oraz „EMAS
jako system zwiększający efektywność środowiskową zakładu – praktyczne korzyści”.
Pierwszą grupę dyskusyjną dotyczącą
efektywności energetycznej poprowadził Karol Parys - Audytor energetyczny i autor szkoleń dla służb technicznych. Aktywny udział forumowiczów zaprocentował wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami
w zakresie dobrych praktyk w obszarze zwiększania efektywności energetycznej oraz zwiększeniem świadomości w zakresie możliwych działań
pro-oszczędnościowych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/xii -edy cja -f orum- lider owochrony-srodowiska
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research*eu RESULTS PACK – Efektywne gospodarowanie
zasobami: siła napędowa ekologicznego rozwoju Europy
Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE
projektom prowadzonym w określonej
dziedzinie badań naukowych – jest już
dostępna bezpłatnie w formacie PDF.
To wydanie poświęcone jest temu, jak
innowacyjne badania dofinansowane ze
środków unijnych zapewniają innowacyjne rozwiązania wspomagające ekologiczny wzrost poprzez efektywne gospodarowanie zasobami i przesuwanie
się w kierunku gospodarki o prawdziwie
zamkniętym obiegu.
Środowisko naturalne znajduje się pod
coraz większą presją ze strony rosnącego popytu i globalnej rywalizacji o surowce. Europa musi utrzymywać konkurencyjność, ale jednocześnie stać na
czele działań zmierzających do rozwiązywania tych problemów w sposób
zrównoważony i przyjazny dla środowiska.
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
opartą na ekologicznym rozwoju oraz
model społeczeństwa wytwarzającego

i udostępniającego wszystkim korzyści ekonomiczne i środowiskowe będzie oznaczać dla przedsiębiorstw europejskich nowe okazje
do ograniczania kosztów materiałów i skutecznego rozwoju w warunkach coraz poważniejszych
ograniczeń surowcowych i wysokich standardów ekologicznych.
Przyczyni się to również do maksymalizacji produktywności zasobów
przy jednoczesnym ograniczaniu
ilości pozyskiwanych surowców
i generowanych odpadów. Wynikowa zmiana paradygmatu przyniesie korzyści dla bardzo różnorodnych sektorów, w tym gospodarki
odpadami, produkcji przemysłowej,
pozyskiwania surowców, górnictwa, produkcji żywności i rolnictwa.
Broszura CORDIS Results Pack promuje osiem projektów, które prowadzą w Europie do tworzenia
bardziej zrównoważonej przyszłości opartej na oszczędnym gospo-

darowaniu zasobami. Dotyczą one
innowacji w sektorze spożywczym
i rolnym – odpowiednio projekty RESFOOD i BIOECOSIM, po postępy
we współpracy Europy z innymi regionami świata w ramach projektów
WATER4CROPS i EWIT. W budowaniu bardziej wystarczającej i zrównoważonej gospodarki równie ważne jak
nowe technologie jest wyposażanie
przedsiębiorstw i konsumentów
w narzędzia i procesy zapewniające
wyższą wydajność energetyczną – tymi
problemami zajęły się projekty GREENECONET, MYECOCOST i RESCOM.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
it e m s / r e s e a r c h e u - r e s u l t s - p a c k efektywne-gospodarowanie-zasobamisila-napedowa-ekologicznego-rozwoju
-europy
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
http://cordis.europa.eu/

Badające powietrze „latające laboratorium” GIG
nagrodzone w Barcelonie
Opracowana przez naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
(GIG) mobilna platforma do pomiaru
zanieczyszczeń powietrza została nagrodzona podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości Badań Naukowych
i Nowych Technologii Innova w Barcelonie.
Urządzenie bada wybrane parametry
tzw. niskiej emisji z wykorzystaniem
dronów. To swoiste mobilne laboratorium cechuje dokładność i szybkość
pomiarów. Za wynalazek naukowcy
z GIG otrzymali na barcelońskich targach Złoty Medal oraz dyplom i medal
Ministerstwa Nauki Rumunii.
„Dron mierzy to, co wydostaje się
z komina bezpośrednio nad nim, ale też
dzięki takim pomiarom można opracować mapę zagrożeń i wskazać miejsca
kumulacji zanieczyszczeń pyłowych.
Zastosowano w nim autorskie rozwiązanie laserowych mierników stężenia
pyłu, dwutlenku i tlenku węgla” - wyjaśniła rzeczniczka GIG Sylwia Jarosławska
-Sobór.
Dzięki wykorzystaniu drona istotnie
skraca się czas procedury kontrolnej,
bo urządzenie pobierając próbkę dymu
wydobywającą się z komina natychmiast
bada jej skład. Za pomocą specjalnego

oprogramowania dane trafiają do
operatora i są zapisywane w bazie.
Przedstawiciele GIG zaznaczają, że
takie latające laboratorium cechuje
niezawodność działania i wysoka
dokładność pomiarów, która pozwala na wskazywanie źródeł
i wielkości emisji zanieczyszczeń.
Z kolei wykorzystanie niewielkich
aspiratorów akumulatorowych
i membran filtracyjnych, zamontowanych w głowicach pomiarowych
podwieszonych pod dronem, pozwala na zweryfikowanie uzyskanych wyników stężenia zanieczyszczeń pyłowych w akredytowanym
laboratorium GIG.
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System umożliwia także rejestrację
przelotów (obraz z kamery na pokładzie drona, wysokość/odległość od
emitera uzyskana za pomocą dalmierza, pozycja geograficzna), wizualizację
danych i wyników oraz ich interpretację na mapie.
W skład nagrodzonego w Barcelonie
zespołu autorskiego weszli: Adam
Szade, Marcin Fisior, Tadeusz Smoła,
Adam Ramowski, Zbigniew Motyka,
Marcin Słota, Krystian Kadlewicz,
Marcin Głodniok i Adam Hamerla.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/badajace-powietrze-latajacelaboratorium-gig-nagrodzone-wbarcelonie-2457
Źródło: PAP

Matematycy rozwiązują problemy energetyki
Jak wyciągać maksymalne korzyści
z odnawialnych źródeł energii, nie narażając przy tym obywateli na przerwy
w dostawie prądu elektrycznego? To
jedno z wielu wyzwań, przed którymi
staje rynek energetyczny. A pomóc
mogą tu badania z wykorzystaniem
zaawansowanych modeli matematycznych.
"Czy tego chcemy, czy nie, system
energetyczny będzie coraz mniej przewidywalny. Stanie się bardziej zależny
od urządzeń, którymi nie da się w prosty sposób centralnie sterować" - mówi
w rozmowie z PAP dr inż. Karol Wawrzyniak z Narodowego Centrum Badań
Jądrowych, szef Narodowego Centrum
Analiz Energetycznych (NCAE).
Nadmienia, że zgodnie z polityką europejską, na rynku będzie coraz więcej
odnawialnych źródeł energii - farm
wiatrowych czy paneli słonecznych,
których praca będzie uzależniona od
przypadku - m.in. nieprzewidywalnej na
dłuższą metę pogody. "Poza tym pojawia się coraz więcej inteligentnych
urządzeń. Spodziewam się, że w ciągu
dekady będziemy mieć w domach np.
pralki, które będą automatyczne reagowały na tańszą taryfę za prąd elektryczny" - opowiada. I dodaje: "Struktura
rynku, sieci energetycznych, nie jest
jeszcze za dobrze przystosowana do
takich warunków".
To jeden z problemów, nad którymi
naukowcy będą pracowali w ramach
finansowania z programu Horyzont
2020. Członkowie międzynarodowego
konsorcjum EU-SysFlex wypracowywać
będą rozwiązania, które umożliwią
integrację w europejskim systemie
elektroenergetycznym dużej liczby
źródeł energii odnawianej. W projekcie
uczestniczą trzy polskie instytucje:
NCBJ, a także operator sieci energetycznych - spółka PSE S.A. oraz PSE
Innowacje Sp. z o.o.
Dr Wawrzyniak opowiada, że ze sporym wyzwaniem mierzy się np. lider
projektu, operator irlandzki EirGrid,
który już teraz średnio połowę zapotrzebowania klientów na energię elektryczną zapewnia dzięki odnawialnym
źródłom energii. "Kiedy dobrze wieje,
wiatraki zapewniają tam nawet 80-90
proc. energii elektrycznej. Ale operator
i tak musi mieć w odwodzie konwencjonalne jednostki, które zapewnią
dostawę prądu, w przypadku, kiedy
energii z wiatru nie da się wytworzyć" opisuje rozmówca PAP.
Dr Wawrzyniak wyjaśnia, że obecne
sposoby sterowania i zarządzania systemem elektroenergetycznym w takich
nowych warunkach przestają być optymalne. "Nowe rozwiązania już są wy-
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pracowywane w różnych miejscach
w Unii Europejskiej, ale działania te
często nie są ze sobą skoordynowane" – mówi badacz. Projekt H2020
ma połączyć know-how operatorów
z różnych krajów. Pewnym wyzwaniem jest też uwzględnianie w systemie interesów różnych państw, których sieci energetyczne funkcjonują
w połączeniu. "Rynki krajowe nie
mogą sobie przeszkadzać" - opowiada Wawrzyniak.
Problem, który rozwiązują w ramach
projektu EU-SysFlex polscy badacze,
dotyczy m.in. tego, co dzieje się na
granicy różnych państw. Dr Wawrzyniak opowiada, że na przykład Polska
ma dylemat związany z farmami wiatrowymi w północnych Niemczech.
Wytwarzają one energię potrzebną
m.in. fabrykom w południowych
Niemczech oraz Austrii. Jednak część
energii z Niemiec - zwłaszcza, gdy
jest silny wiatr - płynie przez polską
sieć elektroenergetyczną (oraz przez
sieci innych państw, z którymi sąsiadują Niemcy). Aby chronić naszą sieć
przed przeciążeniem i uszkodzeniem,
na granicy zainstalowane są kosztowne transformatory specjalnego typu przesuwniki fazowe (obecnie mamy 4
takie przesuwniki), które działają
niczym kurki wodociągu: nie pozwalają, aby naszą siecią płynęło
„tranzytem” zbyt dużo zagranicznego
prądu elektrycznego.
Efektywność przesuwników fazowych
jest jednak ograniczona. I czasem,
mimo przykręconego „kurka”, moc
trafiająca do nas z Niemiec jest nadal
za duża. Wówczas polski operator
musi bronić bezpieczeństwa swojej
sieci poprzez kosztowną regulację
generacji krajowych elektrowni, aby
te dodatkowo „odbiły” nadmiarową
moc trafiającą do nas od sąsiada.
Ponadto efektywność działania przesuwników fazowych może być
zmniejszona wskutek podobnych
„obronnych” działań sąsiednich operatorów. Potrzebne jest zatem wypracowanie metod synchronizacji użycia przesuwników
fazowych pomiędzy operatorami, aby zminimalizować
konieczność sięgania po kosztowne akcje zaradcze. Oczywiście powstaje pytanie, jak
„kręcić” tymi kurkami oraz
jak wykonywać akcje zaradcze optymalnie w skali całego
europejskiego systemu i jak
następnie podzielić i rozliczyć
koszty tych akcji...
Polscy badacze z Narodowego Centrum Analiz Energe-

t y c z n y c h
( N C A E )
w ramach projektu EU-SysFlex są odpowiedzialni za stworzenie modeli matematycznych, które w każdej możliwej
sytuacji pozwolą zsynchronizować ustawienia przesuwników fazowych i podejmowane akcje zaradcze w europejskim
systemie energetycznym. A także ustalą
optymalny podział kosztów. A to wcale
nie jest łatwe wyzwanie.
Dr Wawrzyniak opowiada, że badacze
pomagają energetyce nie tylko w ramach europejskiego projektu. Modele
matematyczne przydają się także
w zarządzaniu popytem na energię
elektryczną. Przykładowe projekty są
związane z europejskim rynkiem strefowym, rynkiem mocy, wyceną ryzyka
w systemie elektroenergetycznym,
optymalizacją inwestycji, czy zarządzaniem stroną popytową.
W kontekście ostatniego projektu badacz z NCAE mówi, że latem ludzie
coraz częściej korzystają z klimatyzacji
i kiedy jest najgorszy upał, czasowo
rośnie zapotrzebowanie na energię.
Aby sieć nie była w tym czasie przeciążona, okazuje się, że wcale nie trzeba
budować nowej elektrowni. Czasem
zamiast tego można znaleźć klientów,
którzy są w stanie odłożyć o kilka godzin swoje zapotrzebowanie na energię
elektryczną. Np. chłodnia z mrożonkami może - za dopłatą - wyłączyć swoje
urządzenia na 2-3 godziny. Wie bowiem, że temperatura przez ten czas
podniesie się tylko z -40 do -35 st. C,
co nie będzie ryzykiem dla towarów.
"Takich klientów, którzy mają duże
zużycie, a mogą przesunąć produkcję
o kilka godzin, jest sporo - szacuje się,
że można je liczyć nawet w gigawatach.
Podczas gdy średnie zapotrzebowanie
w Polsce to ok. 20 GW" - opowiada
Wawrzyniak.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/matematycy-rozwiazuja-problemy
-energetyki
Źródło: PAP
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Dziewięć startupów z pierwszymi grantami na współpracę
z Tauronem
Technologie m.in. z obszarów wysokosprawnych baterii magazynujących
energię czy nowatorskiego wykorzystania grafenu w energetyce przetestują startupy zakwalifikowane do
pilotaży w ramach programu Pilot
Maker, którego głównym partnerem
jest grupa Tauron.
Program Pilot Maker ma pobudzać
współpracę korporacji z innowacyjnymi startupami, prowadząc do opracowania i wdrożenia nowatorskich rozwiązań. Trzej partnerzy programu:
producent i dystrybutor energii
(Tauron), wytwórca rowerów (Kross)
oraz producent i dystrybutor świeżych owoców i warzyw (Amplus)
określili najważniejsze obszary,
w których potrzebują innowacji, licząc
na współpracę z startupami.
Dotąd przeprowadzono nabory do
dwóch rund programu Pilot Maker (do
końca lutego i do końca kwietnia),
w których Tauron przeanalizował 69
rozwiązań przygotowanych przez
startupy. Z końcem czerwca zakończył się kolejny nabór. Zakwalifikowane do udziału podmioty mają otrzymywać do 200 tys. zł finansowania
i 50 tys. zł na warsztaty oraz tzw.
dedykowany mentoring, czyli szerokie
wsparcie eksperckie przy wypracowywaniu i wdrażaniu swojego rozwiązania.
Jak poinformował Daniel Iwan z biura
prasowego Tauronu, pierwsze startupy wybrane przez grupę do fazy pilotażowej to: BM3, BonEffice, Enelion,
iGrid Technology, InWill, OneMeter,
Advanced Graphene Products, Every

European Digital Poland i OPTIMAL
Smart Hub.
Podmioty te otrzymają teraz granty
do 200 tys. złotych na rozwój technologii i rozpoczną w Tauronie
testowanie swoich technologii m.in.
z zakresu dynamicznego balansowania mocy w sieci ładowarek, wysokosprawnych baterii magazynujących energię, nowatorskiego wykorzystania grafenu w energetyce,
zdalnego zarządzania sieciami dystrybucyjnymi czy monitorowania
odpływu niskiego napięcia w stacjach transformatorowych.
Według przedstawicieli koncernu
startupy przedstawiły też interesujące projekty w obszarze Smart
Home i optymalizacji zużycia energii.
Program akceleracji Pilot Maker jest
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie wygrało blisko
6 mln zł dofinansowania w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest opracowanie rozwiązań, które będą
mogły być wdrożone w dużych
przedsiębiorstwach.
Na powodzenie programu liczy
m.in. grupa energetyczna Tauron,
która z początkiem lutego uruchomiła spółkę pod nazwą Tauron
Magenta w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych,
również we współpracy ze startupami. Ma ona m.in. przygotować
projekty z zakresu
inteligentnych technologii dla domu

oraz rozwiązań dla transportu zasilanego energią elektryczną. Udział
w programie Pilot Maker ma być
jednym z narzędzi współpracy ze
startupami.
„Chcemy rozbudować kompetencje
grupy w modelu open innovation
i uruchomić transfer wiedzy pomiędzy startupami a Tauronem. Działamy stopniowo i konsekwentnie.
Powołaliśmy Magentę jako dynamiczną spółkę, która może być partnerem dla startupów. Z jednej strony
będzie tam weryfikowany potencjał
biznesowy, z drugiej strony, przy
pomocy specjalistów z innych spółek
Taurona, sprawdzane możliwości
technologiczne” - wskazał cytowany
prezes grupy Filip Grzegorczyk.
Wiceprezes Tauronu ds. zarządzania
majątkiem i rozwoju Jarosław Broda
wyjaśnił m.in., że w rozpoczynanej
fazie programu Pilot Maker wybrana
grupa startupów będzie mogła
sprawdzić swoje rozwiązania technologiczne na infrastrukturze Taurona.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/dziewiec-startupow-zpierwszymi-grantami-na-wspolpracez-tauronem
Źródło: PAP

Ukazał się bezpłatny
przewodnik dla naukowców
„Ameryka dla postdoków”
Wydany przy wsparciu FNP poradnik „Ameryka dla postdoków. Praktyczny przewodnik dla naukowców”
ma zachęcić młodych naukowców
do wyjazdu na staż podoktorski do
Stanów Zjednoczonych. Poradnik
zawiera wiele przydatnych i praktycznych informacji, które mogą
pomóc potencjalnie zainteresowanym w realizacji tego celu.
Autorami książki są dr Grażyna
Żebrowska, ekspertka ds. nauki,
technologii i szkolnictwa wyższego
pracująca w Ambasadzie RP w WaCC BY-NC-SA 3.0 PL
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szyngtonie,
oraz
prof. Marek Konarzewski, który m.in.
pełnił funkcję radcy
ds. nauki i technologii ambasady RP
w tej placówce.
Autorzy książki nie
tylko doskonale znają Stany Zjednoczone, ale także rozumieją specyfikę
pracy naukowej zarówno w Polsce,
jak i za granicą oraz potrzeby naukowców.
Bezpłatny poradnik w wersji PDF
Źródło: FNP
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Centra Doskonałości „Dioscuri” powstaną przy polskich
instytucjach naukowych
„Dioscuri” to inicjatywa Towarzystwa
Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej,
mająca na celu utworzenie Centrów
Doskonałości Naukowej w Europie
Środkowej i Wschodniej. Umożliwią
one wybitnym uczonym prowadzenie
badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy.
„Jestem przekonany, że program przyczyni się do sukcesu i polskich, i niemieckich uczonych. Mam nadzieję, że
naukowcy z całego świata będą się nim
interesować” – powiedział prezydent
Towarzystwa Maxa Plancka prof. Martin Stratmann.
W inaugurującej program uroczystości,
która odbyła się na zamku na Wawelu,
obecni byli m.in. wicepremier, minister
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław
Gowin oraz dyrektor generalny niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Volker Rieke.

„Do wymiaru prestiżu Instytutu Maxa
Plancka nikogo nie trzeba przekonywać, fakt że ten instytut obejmie swój
naukowy patronat nad 10 Centrami
Doskonałości na polskich uczelniach to
najlepszy dowód na to, że dokonuje
się jakościowy przełom, jeżeli chodzi
o jakość, poziom badań naukowych
w Polsce” – powiedział minister Gowin.
Zaznaczył, że rozmowy nt. powołania
Centrów toczyły się szybko i postawa
rządów polskiego oraz niemieckiego
świadczy o determinacji, by powołać te
centra. Pierwsze rozmowy MNiSW
z Johanną Wanką, niemiecką minister
edukacji i badań naukowych, odbyły się
rok temu.
„Uważamy Niemców za strategicznego
partnera Polski. Wydaje się mi, że
dzisiejsza uroczystość, przyszła współpraca polskich naukowców z naukowcami niemieckimi i z całego świata,
którzy będą przyjeżdżać, by prowadzić

badania w Centrach Doskonałości, to
najlepszy dowód na to, że stosunki
polsko-niemieckie mają się znakomicie” – powiedział wicepremier, który
także krótko przybliżył uczestnikom
uroczystości zmiany przeprowadzane
obecnie w polskim szkolnictwie wyższym.
Wicepremier zwrócił uwagę, że jednym z celów reform jest większe
umiędzynarodowienie polskiej nauki.
Dodał także, że jest zbieżność pomiędzy kierunkiem reform polskiej nauki,
uczelni, a rozwiązaniami, które od
wielu lat funkcjonują w Niemczech.
„Mam nadzieję, że dzięki tym inspiracjom (niemieckimi rozwiązaniami PAP) polska nauka przyspieszy swój
rozwój” – powiedział Gowin.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/centra-doskonalosci-dioscuripowstana-przy-polskich-instytucjachnaukowych
Źródło: PAP

Resort nauki: program "doktoratów wdrożeniowych"
realizowany w 54 jednostkach
54 jednostki naukowe z całej Polski
otrzymały finansowanie na realizację
programu "doktorat wdrożeniowy" poinformował resort nauki. Od października rozpoczną na nich studia
pierwsi doktoranci, którzy doktorat
będą przygotowywali w ścisłej współpracy z przedsiębiorcą.
Listę jednostek naukowych - wydziałów
uczelni i instytutów PAN - które otrzymały pozytywną ocenę w konkursie
"doktoraty wdrożeniowe" opublikowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Najwięcej wydziałów, które
będą realizowały program pochodzi
z Politechniki Warszawskiej - aż 10.
Pięć dofinansowanych w konkursie
wydziałów to jednostki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a po cztery pochodzą z Politechniki Łódzkiej
i Śląskiej.
Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, która zakłada
utworzenie programu "doktorat wdrożeniowy" weszła w życie pod koniec
kwietnia 2017 r. Celem programu jest
dofinansowanie studiów doktoranckich
realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym m.in. prywatnymi firmami - a przez to
zbudowanie relacji między gospodarką
i nauką oraz uproszczenie komercjalizacji badań naukowych.
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Uczestnik programu będzie pracował
nad rozprawą doktorską w "systemie
dualnym": równocześnie poprowadzi
prace w jednostce naukowej (na uczelni lub w instytucie naukowobadawczym z wysoką kategorią naukową: A lub A+) i w podmiocie z otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem
pracy badawczej doktoranta ma być
rozwiązanie konkretnego problemu
pracodawcy, u którego jest zatrudniony.
W ramach programu przyznawane są
stypendia doktoranckie w wysokości
2450 zł miesięcznie, dofinansowywane
będą również koszty wykorzystania
infrastruktury badawczej w ramach
tych studiów. Drugim źródłem dochodu doktoranta ma być pensja wypłacana przez pracodawcę, dla którego
będzie on prowadził badania wdrożeniowe.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/resort-nauki-programdoktoratow-wdrozeniowychrealizowany-w-54-jednostkach
Źródło: PAP
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Gowin: NAWA pozwoli ściągnąć polskich naukowców
z zagranicy do kraju
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) pozwoli ściągnąć do
kraju zdolnych, młodych naukowców
rozsianych po całym świecie – powiedział w Katowicach wicepremier i szef
resortu nauki Jarosław Gowin.
Dodał, że obecnie w krajowych uczelniach i instytutach badawczych pracuje
100 tys. polskich naukowców, za granicą – aż 35 tys., "w tym duża część najzdolniejszych młodych naukowców".
Przygotowany przez resort nauki projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przyjął rząd.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego
wziął udział w debacie podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach. W swym wystąpieniu
Jarosław Gowin przybliżył priorytety
NAWY (ma ona zacząć działać od
1 października 2017 r.). Przypomniał,
że jest to narzędzie, które ma scalić
i skoordynować procesy umiędzynarodowienia polskiej nauki i polskich
uczelni, co dotychczas było ich piętą

achillesową – zarówno jeśli chodzi
o studentów, jak i kadrę akademicką.
"Do priorytetów działań NAWY będzie należało po pierwsze: zorganizowanie dużej akcji powrotów czołowych, młodych polskich naukowców ze
świata do ich kraju ojczystego (…). Ich
trzeba zachęcać różnymi bodźcami –
bynajmniej nie tylko finansowymi; paradoksalnie te finansowe nie są dla nich
najistotniejsze, bo oni prowadzą badania w oparciu o duże, międzynarodowe
granty, i te kwestie finansowe nie są dla
nich problemem – ale ich trzeba w jak
największym stopniu ściągnąć z powrotem do Polski" – mówił wicepremier.
Drugim priorytetem działania NAWY
ma być zachęcanie zagranicznych naukowców do pracy w Polsce.
"Naprawdę nie musi być tak, że my
mamy wysyłać albo tracić najzdolniejszą
młodzież, bo ona swoje aspiracje będzie realizowała gdzieś, czasami tysiące
kilometrów od Polski. Już pora na to,
żebyśmy zaczęli nasz kapitał ludzki

wzbogacać o kapitał tych, którzy
przyjadą tutaj rozwijać biznes czy
prowadzić działalność naukową. To
jest w zasięgu naszych możliwości" –
ocenił Gowin.
Dodał, że obecnie w polskich uczelniach i w instytutach badawczych
łącznie pracuje 100 tys. polskich
naukowców, a za granicą – 35 tys.
Szef resortu nauki wyraził więc nadzieję, że NAWA – wraz z innymi
instrumentami w ramach reformy
systemu szkolnictwa wyższego –
zachęci tych drugich do powrotu do
kraju.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gowin-nawa-pozwoli-sciagnacpolskich-naukowcow-z-zagranicy-dokraju
Źródło: PAP

Sejmowa komisja o zmianach ws. odwołań od decyzji
o kategorii naukowej
Zmiany w procedurze odwołań od
decyzji o przyznaniu: kategorii naukowej oraz grantów badawczych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
oraz Narodowego Centrum Nauki,
zakłada projekt nowelizacji ustawy dot.
finansowania nauki, którym zajęła się
sejmowa komisja.
Sejmowa Komisja Edukacji Nauki
i Młodzieży rekomendowała przyjęcie
z kilkoma niewielkimi poprawkami
projektu nowelizacji ustawy o zasadach
finansowania nauki oraz niektórych
innych ustaw, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Nowelizacja przewiduje m.in. zmiany
przepisów dotyczących przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym, a także zmiany w zasadach przyznawania środków finansowych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR) oraz Narodowe Centrum
Nauki (NCN).
Obecnie nie jest możliwe pełne stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach w sprawie przyznania kategorii
naukowej jednostkom naukowym. To
samo dotyczy postępowań w sprawie
przyznania środków finansowych, w
programach prowadzonych przez
NCBR oraz NCN. Chodzi o specyfikę
prowadzonych postępowań, w tym

o szczególny sposób merytorycznej
oceny wniosków dokonywanej przez
ekspertów.
W nowych regulacjach (w odniesieniu
do wskazanych postępowań) przewidziano więc częściowe wyłączenie
stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W ten
sposób mają być - wg rządu - wyeliminowane wątpliwości prawne, wynikające z odmiennego sposobu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym oraz środków finansowych
przez NCBiR i NCN w stosunku do
reguł określonych w Kpa.
"Popieram racjonalność przesłanek
wprowadzenia tego rodzaju regulacji
ustawowej. Wydaje mi się jednak, że
warto pomyśleć o poważniejszym
rozszerzeniu katalogu regulacji, które
będą wyłączone z postępowania Kpa"

- powiedziała poseł Ewa Tomaszewska (PiS) i zgłosiła w tym zakresie
cztery niewielkie poprawki. Komisja
przychyliła się do jej propozycji.
Włodzimierz Nykiel (PO) wyraził
zrozumienie, że nowelizacja ma uprościć procedury i przyspieszyć ich
przebieg. "Ale pamiętajmy, że Kpa (...)
ma na celu ochronę praw strony
postępowania. Jeśli wyłączamy Kpa,
jednocześnie pozbawiamy stronę
możliwości obrony swoich praw
przede wszystkim w odwołaniu" zaznaczył.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/sejmowa-komisja-o-zmianachws-odwolan-od-decyzji-o-kategoriinaukowej
Źródło: PAP
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Raport: w latach 2008-15 Polska światowym liderem
w dynamice wydatków firm na B+R
Polska była światowym liderem pod
względem dynamiki wzrostu wydatków
na B+R w latach 2008-2015 - wynika
z opublikowanego niedawno raportu
Global Innovation Index 2017. W European Innovation Scoreboard 2017 znaleźliśmy się jednak na czwartym od końca
miejscu w UE.
W opublikowanym niedawno rankingu
innowacyjności Global Innovation Index
2017 (GII 2017), który analizuje 127
gospodarek, Polska awansowała o jedną
pozycję - z miejsca 39 na 38. Jednocześnie byliśmy światowym liderem, jeśli
chodzi o dynamikę wzrostu wydatków
na B+R przez firmy w latach 2008-2015
(wzrost o 212 proc.). W przypadku
wzrostu wydatków krajowych Polska
zajęła trzecie miejsce za Słowacją i Chinami (wzrost o 107 proc.).
W raporcie napisano, że w czasie kryzysu finansowego w latach 2008-2009
wydatki na badania i rozwój w poszczególnych krajach różniły się znacznie.
"Niektóre kraje, jak Chiny, Indie, Meksyk, Rosja i Polska nie obniżyły wydatków w trakcie kryzysu, a po jego zakończeniu zintensyfikowały je. Podobny
trend miał miejsce w przypadku wydat-

ków przedsiębiorstw na B+R. W innych krajach w trakcie kryzysu nastąpił
spadek wydatków na B+R zarówno
krajowych, jak i przedsiębiorstw, ale
po kryzysie wzrost ponad poziom
notowany przed kryzysem" - napisano.
Autorzy raportu wyjaśnili, że miało to
miejsce w gospodarkach tradycyjnie
dużo wydających na R+B, jak w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Niemczech, czy Holandii, ale także
w Chile i na Słowacji.
Natomiast w unijnym raporcie European Innovation Scoreboard 2017
(Europejska tablica wyników innowacji
w 2017 r.) Polska zajęła 25 miejsce (na
28 krajów UE), spadając o dwie pozycje w porównaniu do ubiegłorocznego
rankingu. Za nami znalazły się Chorwacja, Bułgaria i Rumunia. Mimo spadku,
Polska została zakwalifikowana do
grupy tzw. umiarkowanych innowatorów.
Partner w Crido Taxand Michał Gwizda zauważa, że w obu rankingach Polskę wyprzedzają m.in. Czechy, Estonia,
Łotwa i Słowacja. Gorsze pozycje zajmują natomiast Chorwacja i Rumunia.
Według niego w obu rankingach nie-

korzystnie wygląda też pozycja Polski
pod względem liczby międzynarodowych zgłoszeń patentowych, które
można uznać za miarę efektywności
wykorzystania środków przeznaczanych na innowacje.
"Z perspektywy doradców wspierających firmy w rozwoju innowacyjności
i pozyskiwaniu finansowania na działalność badawczo-rozwojową, rzeczywiście obserwujemy znaczny wzrost
wydatków na B+R+I. Tym niemniej
miłym zaskoczeniem jest informacja, że
jesteśmy światowym liderem w dynamice tego wzrostu. To dobrze rokuje
na przyszłość. Należy tylko zadbać
o to, aby środki były wydatkowane
w sposób, który w dłuższej perspektywie będzie realnie wspierał budowę
innowacyjnej gospodarki" – ocenia
Gwizda.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/raport-w-latach-2008-15-polskaswiatowym -liderem -w-dynamicewydatkow-firm-na-br
Źródło: PAP

Gowin: chcemy, by w budżecie znalazł się dodatkowy miliard
zł na naukę
"Ustaliliśmy (…), że podejmiemy starania, aby w przyszłorocznym budżecie
znalazł się dodatkowy miliard złotych
na naukę. Dzięki temu miliardowi złotych powstanie wiele przełomowych
odkryć gospodarczych i naukowych,
polska gospodarka zdobędzie nowe
impulsy innowacyjne" - powiedział
Gowin.
Jak dodał wicepremier, dzięki tym dodatkowym środkom setki młodych
naukowców pozostaną w Polsce. "Nie
będą szukać przyszłości dla siebie na
uniwersytetach całego świata; co więcej, liczymy na to, że dzięki temu miliardowi, dzięki wszystkim reformom,
które przeprowadzamy w obszarze
nauki i szkolnictwa wyższego, do Polski
zacznie wracać jak najliczniejsza grupa
spośród 35 tys. naukowców, w większości młodych i wybitnie zdolnych,
którzy wyemigrowali po wejściu Polski
do UE" - zaznaczył Gowin.
"Pora na powroty, pora na odwrócenie
wektora drenażu mózgów" - podkreślił.
Zwrócił uwagę, że warto też ściągać na
polskie uczelnie wybitnych zdolnych
młodych naukowców z całego świata.
"Oni przyjeżdżają do Polski, bo widzą
w nas kraj stabilny, widzą w nas kraj
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bezpieczny i widzą pozytywne przemiany, które się w Polsce dokonują" ocenił. (…)
W resorcie nauki powstaje nowa
ustawa o szkolnictwie wyższym - tzw.
Ustawa 2.0. Minister zapewnił, że dzięki reformom polskie uczelnie będą
kształcić na zdecydowanie wyższym
poziomie. "Polska nauka uzyska zdecydowanie wyższą pozycję w światowych
rankingach. To jest najważniejsza inwestycja, jaką można zrobić. Inwestycja w
głowy, w dusze, formacje postaw młodych Polaków" - mówił.
"My potrzebujemy młodych elit (...).
Każdy
naród,
każde państwo,
żeby się rozwijać,
potrzebuje elit,
ale tych prawdziwych. Tych, które traktują swoją
działalność
nie
jako okazję do
wynoszenia się,
tylko jako okazję
do służby wszystkim Polakom" dodał Gowin.

Źródło: Tapeciarnia.pl

Poinformował, że Ministerstwo Finansów oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przygotowały projekt ws. kredytów studenckich. "Dzisiaj te kredyty są
w ogóle nieatrakcyjne. To, co proponują MF oraz BGK, to będzie szansą
dla wielu młodych, zdolnych ludzi" ocenił wicepremier.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gowin-chcemy-by-w-budzecieznalazl-sie-dodatkowy-miliard-zl-nanauke
Źródło: PAP
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Prezydent: nie ma nowoczesnej gospodarki bez nowoczesnych
technologii
Nie ma nowoczesnej gospodarki bez
nowoczesnych technologii, nie ma
nowoczesnej, dobrze rozwijającej się
gospodarki bez innowacyjności - mówił
prezydent Andrzej Duda we Wrocławiu, podczas spotkania z przedstawicielami nauki, startup-ów i innowacyjnych firm.
Prezydent wraz z małżonką Agatą
Kornhauser-Dudą przebywał z wizytą
we Wrocławiu, gdzie m.in. birał udział
w spotkaniu z przedstawicielami nauki,
startup-ów i innowacyjnych firm
"Nauka i Biznes. Partnerstwo dla innowacyjności" we Wrocławskim Centrum
Badań EIT+.
Prezydent zaznaczył, że EIT+ to miejsce nowe, które łączy architektoniczną
tradycję z najnowocześniejszymi urządzeniami i badaniami nad nowoczesnymi technologiami.
"Patrzę na ten tytuł naszego dzisiejszego spotkania: nauka dla biznesu, ale ja
myślę, że to jest powiązanie, które
działa w dwie strony, to nie tylko nau-

ka dla biznesu, ale to także biznes dla
nauki, bo pamiętajmy, że tym pierwszym elementem, który się pojawia
jeżeli chodzi o badania jest pewna kreatywność" - mówił prezydent.
"To jest właśnie to, co dla mnie jest
pewnym synonimem dzisiaj nowoczesnego państwa: nie ma nowoczesnej
gospodarki dzisiaj bez nowoczesnych
technologii, nie ma dzisiaj nowoczesnej,
silnej, prężnej, dobrze rozwijającej się
gospodarki bez innowacyjności" - dodał.
Prezydent zaznaczył, że obecnie konkurencja na świecie jest ogromna, a ten,
kto "nie jest innowacyjny, kto nie podąża cały czas do przodu, kto nie inwestuje w badania i rozwój, ten po prostu
zwyczajnie zostaje w tyle".
"To jest dla nas wielkie wyzwanie jako
państwa, bo my mamy ogromne ambicje (...) Rzecz polega tylko na tym, żebyśmy tworzyli takie warunki, by tych
najzdolniejszych zatrzymać u nas
w kraju, dając im zarazem możliwość

prowadzenia badań naukowych,
które rzeczywiście są tym kołem
napędowym rozwoju" - podkreślił
prezydent.
Dodał, że niezwykle istotna jest tzw.
komercjalizacja badań, która pozwoli
przełożyć efekty badań na sukcesy
w biznesie. „Żeby przełożyć je na
efekty gospodarki, na rozwój przemysłu, czyli robić takie badania, które rzeczywiście są potrzebne i które
rzeczywiście mają znaczenie gospodarcze. Efektem tego jest dochód,
bo badania przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, do osiągania
zysków przez firmy, czy też gospodarkę jako całość, czyli państwo” –
mówił.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/prezydent-nie-manowoczesnej-gospodarki-beznowoczesnych-technologii
Źródło: PAP

Katowice gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w 2018 r.
Katowice zorganizują szczyt klimatyczny ONZ w grudniu 2018 roku - ogłosili
na konferencji prasowej w Tucznie
minister środowiska Jan Szyszko oraz
sekretarz wykonawcza konwencji klimatycznej Patricia Espinosa.
"Ogłosiliśmy konkurs na organizację
szczytu klimatycznego w Polsce. Wpłynęły propozycje z dwóch miast - Gdańska i Katowic. Przyjechała komisja
ONZ, oceniła dwa miasta. Po wnikliwej
analizie wszystkich za i przeciw, wszelkich plusów i minusów, podjąłem dziś
decyzję, że ta konferencja odbędzie się
w Katowicach" - powiedział minister
Szyszko.
Szef resortu środowiska podkreślił, że
Polska będzie po raz trzeci gospodarzem szczytu klimatycznego, a Polak po
raz czwarty będzie przewodniczył obradom.
"Chciałabym podziękować prezydentom i mieszkańcom Gdańska i Katowic
za to, jak przywitali mnie i członków
mojego zespołu w czasie misji technicznej, którą odbyliśmy w obu miastach.
Uznano, że Gdańsk i Katowice spełniają
warunki, aby być gospodarzem, co
zostało wyrażone w naszym raporcie.
Ostateczny wybór był natomiast
w rękach polskiego rządu. Po bardzo
dokładnym rozważeniu różnych czynników, rząd zdecydował, że będą to Ka-

towice. Gratulujemy temu miastu
i oczekujemy, że będziemy mogli pomagać w organizacji tego wydarzenia
w zakresie międzynarodowej dyplomacji klimatycznej i walki o poprawę
klimatu" - podkreśliła Espinosa.
Sekretarz zaznaczyła, że Polska była
nominowana przez Grupę Wschodnioeuropejską Narodów Zjednoczonych, na którą przypadało tym razem
nominowanie gospodarza szczytu.
"Jak wiemy, Polska ma duże doświadczenie w organizowaniu konferencji.
W istocie może okazać się, że Polska
jest
najbardziej
doświadczonym
organizatorem
szczytu klimatycznego ONZ. Jestem przekonana,
że razem możemy
przygotować konferencję w sposób
bardzo
udany
i dzięki temu podniesie się poziom
ochrony klimatu"
- dodała.
Uczestniczący
w
konferencji
prezydent Katowic Marcin Krupa powiedział, że jest
szczęśliwy, że to właśnie Katowice

zorganizują konferencję klimatyczną
ONZ.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/katowice-gospodarzem-szczytuklimatycznego-onz-w-2018-r
Źródło: PAP
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
Horyzont 2020 - 8. Program Ramowy Unii Europejskiej - największy unijny program
w zakresie badań naukowych i innowacji, z budżetem na lata 2014-2020 wynoszącym
blisko 80 mld euro. Programu Horyzont 2020 został podzielony na trzy zasadnicze filary: Doskonała baza naukowa, Wiodąca
pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne, w ramach których wyszczególniono priorytety tematyczne. Ponadto w programie Horyzont 2020 wyodrębniono obszary: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa, Nauka
z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii.
Struktura programu H2020

Informacje o programie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://kpk.gov.pl/
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Programy pracy 2016-2017 dla wszystkich obszarów:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
Uwaga!
W poniższym przeglądzie przedstawiono tylko wybrane obszary i topiki programu Horyzont 2020, uwzględniające szeroko
pojęte badania i analizy energetyczne.
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp17-erc_en.pdf
ERC Advanced Grants
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: 31.08.2017.
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: 5.09.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-poc.html
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 wspiera również powrót i reintegrację naukowców spoza Europy oraz powrót do pracy po przerwie
w karierze naukowej.
Rodzaje grantów:



Standard European Fellowships (ST) - granty dla doświadczonych naukowców. Grantu nie można realizować w kraju,
w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.



Career Restart Panel (CAR) - granty dla naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12miesięcznej przerwie (bezpośrednio przed zamknięciem konkursu) spowodowanej np. urlopem rodzicielskim/wychowawczym, pracą o charakterze nienaukowym. Grantu nie można realizować w kraju, w którym przebywało
się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.



Reintegration Panel (RI) - granty dla naukowców – obywateli krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 pracujących w krajach trzecich i zainteresowanych realizacją swojej dalszej kariery naukowej w Europie. W celu realizacji
grantu naukowiec musi przyjechać bezpośrednio z kraju trzeciego do kraju UE lub stowarzyszonego z H2020. Grantu
nie można realizować w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. Grant jest także adresowany do naukowców nie mających obywatelstwa wyżej
wspomnianych krajów europejskich, którzy w sposób ciągły prowadzili badania w Europie przez okres co najmniej 5 lat.



Society and Enterprise Panel (SE) - multidyscyplinarny grant wspierający międzysektorową mobilność doświadczonych
naukowców oraz tworzenie możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Naukowiec
dowolnej narodowości aplikuje o grant z jednostką pochodzącą z sektora nieakademickiego. Grantu nie można realizo-
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wać w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.

Global Fellowships (GF) - realizacja grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy
wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje
reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce).
Termin składania wniosków: 14.09.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
Infrastruktura badawcza
Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na kolejne lata, wspieranie jej potencjału w zakresie innowacji
i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii i współpracy międzynarodowej.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-infrastructures_en.pdf

WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych
Celem konkursów jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznych. Nacisk jest położony na interakcje
i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit_en.pdf
i. Technologie informacyjne i komunikacyjne
WP: 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.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-nmp_en.pdf
iii. Przestrzeń kosmiczna
Badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznych.
WP: 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
Terminy składania wniosków w ramach instrumentów SME-1, SME-2:

Konkursy 2017
SME-1

SME-2
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WYZWANIA SPOŁECZNE
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
Konkursy dotyczące m.in. efektywnych łańcuchów wartości, odporności surowców, produkcji przyjaznej środowisku, mórz
i wód śródlądowych (niebieski wzrost), 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
2. Renewable energy technologies
Developing the next generation of renewable energy technologies
LCE-06-2017: New knowledge and technologies, drugi etap 22.08.2017
LCE-07-2016-2017: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling, drugi etap
22.08.2017
Demonstrating innovative renewable energy technologies
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-14-2017: Demonstration of large >10MW wind turbine, 7.09.2017
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, 7.09.2017
LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel, 7.09.2017
4. Social, economic and human aspects of the energy system
LCE-31-2016-2017: Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union, drugi etap 22.08.2017
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-2.1-2017: Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport drugi etap: 19.10.2017
MG-4.2-2017: Supporting 'smart electric mobility' in cities, drugi etap: 19.10.2017
Działania w dziedzinie klimatu, środowiska; 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
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 z państwami
trzecimi w dziedzinie badań i innowacji, partnerstwa wschodniego UE i innych państw trzecich, nowych form innowacji
w sektorze publicznym, otwartego zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych, innowacji społecznych.
WP: 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.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-security_en.pdf
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Zagadnienia przekrojowe
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf
CIRCULAR ECONOMY
CIRC-01-2016-2017: Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: largescale demonstration projects, drugi
etap: 5.09.2017
CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy drugi etap: 5.09.2017
SMART AND SUSTAINABLE CITIES
SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities, drugi etap: 5.09.2017

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-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: 15.11.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.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/widespread-05-2017.html

NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE I DLA SPOŁECZEŃSTWA
Celem 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.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf

BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING - BBI JU
BBI JU to partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) pomiędzy Komisją Europejską (EC) & Konsorcjum bioprzemysłu (Bio-based Industries Consortium, zwane „BIC”). Niezależna jednostka
prawna od 26 października 2015.
Cel BBI JU - wspieranie badań i innowacji dla bioprzemysłu w Europie, rozwój zrównoważonego i konkurencyjnego bioprzemysłu w Europie w oparciu o zaawansowane biorafinerie
pozyskujące biomasę w sposób zrównoważony, przez:

demonstrowanie nowych technologii wypełniających luki w łańcuchach wartości w celu umożliwienia wytwarzania
nowych elementów chemicznych, nowych biomateriałów, bioproduktów;

opracowywanie modeli biznesowych integrujących podmioty gospodarcze na wszystkich etapach łańcucha wartości
(dostawcy biomasy, biorafinerie, użytkowncy bioproduktów) w celu stworzenia nowych powiązań międzysektorowych,
nowych łańcuchów wartości;

tworzenie biorafinerii wzorcowych (flagships) stosujących ww. technologie i modele biznesowe w celu utrzymania inwestycji w Europie.
Termin składania wniosków: 7.09.2017.
http://www.bbi-europe.eu/
https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017
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FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI
Fundusz Badawczy Węgla i Stali wspiera projekty badawcze w sektorze węgla i stali. Zakres tematyczny
projektów obejmuje procesy produkcji, zastosowania, wykorzystanie i konwersję zasobów, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska, redukcję emisji CO2 związaną z wykorzystaniem węgla i produkcją
stali.
Pakiet informacyjny: http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/rfcs/infopack-2017-en.pdf
Planowany termin naboru wniosków: 15.09.2017.
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_en.html

LIFE
LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów
w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących
ochrony środowiska.
Wieloletni program prac LIFE na lata 2014-2017 składa się z dwóch podprogramów:
1. podprogramu działań na rzecz środowiska, obejmującego trzy obszary priorytetowe:

ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami - termin składania wniosków: 12.09.2017,

przyroda i różnorodność biologiczna - termin składania wniosków: 14.09.2017,

zarządzanie i informacja w zakresie środowiska - termin składania wniosków: 14.09.2017;
2. oraz podprogramu działań na rzecz klimatu, obejmującego trzy priorytety:

ograniczenie wpływu człowieka na klimat - termin składania wniosków: 7.09.2017,

dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu - termin składania wniosków: 7.09.2017,

zarządzanie i informacja w zakresie klimatu - termin składania wniosków: 7.09.2017.

Źródło : NFOSiGW
Wieloletni programu prac LIFE na lata 2014-2017
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

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: 1.09.2017, 1.12.2017.
termin składania wniosków na granty standardowe: 1.09.2017, 1.12.2017.
http://visegradfund.org/
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EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - COST
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera
koordynację badań finansowanych z funduszy narodowych, między innymi w obszarze
fizyki, chemii, technologii materiałowych, nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.
Termin składania wniosków: 7.09.2017, 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

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 naboru wniosków planowany jest na 21.09.2017-25.01.2018.
www.interreg-central.eu
http://www.central2020.eu/Content.Node/apply/home.html

Źródło: Tapeciarnia.pl
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NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbir.gov.pl
PIĄTY POLSKO-TAJWAŃSKI KONKURS NA WSPÓLNE PROJEKTY BILATERALNE W RAMACH
WSPÓŁPRACY POLSKO-TAJWAŃSKIEJ
Nabór prowadzony jest w dwóch równoległych ścieżkach. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów
m.in. w następujących dziedzinach:
Ścieżka 1: energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies), materials science and engineering, agricultural biotechnology and biocatalysis, ICT – Information and Communication Technology;
Ścieżka 2: artificial intelligence.
Termin składania wniosków w drugim etapie: 31.07.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,5205,otwarcie-piatego-polskotajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-bilateralne-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2017.html

PIĄTY POLSKO-IZRAELSKI KONKURS NA PROJKETY 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. Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do portfolio EUREKI.
Termin składania wniosków w drugim etapie: 8.08.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/v-konkurs-pl-il/art,5175,piaty-polsko-izraelskikonkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html
ERA-NET Cofund MarTERA
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.
Zakres konkursu—Five Priority Areas (PAs):
 PA1: Environmentally friendly maritime technologies
 PA2: Development of novel materials and structures
 PA3: Sensors, automation, monitoring and observations
 PA4: Advanced manufacturing and production
 PA5: Safety and security
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet
w wysokości 500 000 EUR.
Termin składania wniosków w drugim etapie: 08.09.2017, godz. 17:00 CET.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2017 r./ I kwartał 2018 r.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/martera/aktualnosci/art,4789,era-net-cofund-marteraotwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html
EUROSTARS –2
Program Eurostars ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie badań
i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu
oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa).
Termin składania wniosków: 14.09.2017, godz. 20:00 CET.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/
EUROGIA 2020
EUROGIA2020 to długoterminowa strategiczna inicjatywa klastrowa funkcjonująca w ramach inicjatywy EUREKA. Ma na celu
wspieranie i promowanie międzynarodowych projektów w zakresie niskoemisyjnych technologii energetycznych. Zasady dofinansowania polskich partnerów w projektach EUROGIA są takie same jak w EUREKA.
Termin składania wniosków: 22.09.2017.
http://www.eurekanetwork.org/calls-for-projects
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CORNET—24. KONKUS
Konkurs na badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.
Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.
Termin składania wniosków międzynarodowych: 27.09.2017, 12:00 CET.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 27.09.2017.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 4.10.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,5285,inicjatywacornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-24-konkursie.html
EUREKA
Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi. Nie ma ograniczeń tematycznych, jednak projekty
muszą mieć cel cywilny.
Termin składania wniosków: 20.08.-22.10.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eurekakonkurs-12017.html
http://www.eurekanetwork.org/
ERA-Net SMART GRID PLUS—3. KONKURS
Celem konkursu jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych
sieci wysokoenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem walidacji, skalowania i replikacji, integrujących trzy płaszczyzny
badawcze na poziomie użytkowników, rynku i technologii oraz mających na celu zwiększenie poziomu gotowości technologicznej proponowanych rozwiązań.
Termin składania wniosków: 14.11.2017, 14:00 CEST.
http://www.eranet-smartgridsplus.eu/joint-calls/3rd-joint-call-2017/
POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA - DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ BILATERALNYCH W RAMACH
FUNDUSZU WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ
Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;

wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
Działanie powinno służyć:

zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub

wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem
technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).
Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na
terytorium RP.
Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie działań wynosi 400 tys. EUR. W przypadku wystąpienia oszczędności
w programie kwota przeznaczona na nabór może ulec zwiększeniu. Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN wg kursu NBP
z dnia ogłoszenia o naborze.
Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy.
Jeden podmiot (w przypadku uczelni wyższych jako pojedynczy podmiot rozumiana jest każda podstawowa jednostka organizacyjna uczelni) może złożyć maksymalnie 2 formularze na realizację 2 działań, przy czym każde działanie powinno dotyczyć innego
zakresu tematycznego i być realizowane przez inną grupę osób.
Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy.
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweskawspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html
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działania wdrażane przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ MSP Z REGIONÓW
SŁABIEJ ROZWINIĘTYCH (SZYBKA ŚCIEŻKA)
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację małych projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 października 2018 r.), zlokalizowanych poza województwem mazowieckiem (kategoria regionów słabej rozwiniętych). Projekty muszą
obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty,
w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
a)
spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia
651/2014 r.,
b)
zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
które przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie otrzymały dofinansowania w ramach I osi PO IR (jako: beneficjenci indywidualni, liderzy konsorcjów, konsorcjanci, wehikuły inwestycyjne, który otrzymał bezpośrednio wsparcie
z NCBR lub jako przedsiębiorstwa typu spin-off powołane przez dany wehikuł w ramach BRIdge Alfa) oraz
d)
które przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie otrzymały dofinansowania w ramach Projektu systemowego
„BRIdge Alfa”, realizowanego w ramach Działania 1.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
(jako: wehikuły inwestycyjne, które otrzymały bezpośrednio wsparcie z NCBR lub jako przedsiębiorstwa typu spin-off
powołane przez dany wehikuł w ramach BRIdge Alfa).
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 150 000 000
PLN.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 300 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 500 000 PLN.
Termin składania wniosków: 31.08.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112017/
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ MSP POSIADAJĄCE
SEAL of EXCELLENCE
Adresatem nowego konkursu w poddziałaniu 1.1.1. POIR są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które aplikowały
w programie Horyzont 2020, w konkursach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R) i zostały pozytywnie
ocenione, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania. Dowodem na pozytywną ocenę takich projektów jest
certyfikat „Seal of Excellence” („pieczęć doskonałości”). W ramach naboru do dofinansowania będą mogły być rekomendowane
projekty, dla których zostaną, w szczególności, spełnione następujące warunki:

wniosek w ramach SME Instrument (faza II) został złożony nie wcześniej niż 18 miesięcy przed złożeniem wniosku do
POIR (wniosek do SME Instrument, faza II, wraz z certyfikatem „Seal of Excellence” i kartą oceny w wersji elektronicznej
muszą być załączone w generatorze wniosków POIR),

realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku do SME Instrument (faza II),

możliwa będzie weryfikacja, które zadania w projekcie można przypisać do kategorii badań przemysłowych, a które do
prac rozwojowych (kryterium: „Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej” podlega ocenie),

zostanie opisany sposób, w jaki projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (kryterium dotyczące KIS także
podlega ocenie).
Pozostałe kryteria oceny merytorycznej w poddziałaniu 1.1.1 POIR nie będą podlegały ocenie, ponieważ projekt został już
wcześniej pozytywnie oceniony na poziomie europejskim. Sama procedura oceny w ramach POIR także będzie znacząco
prostsza niż ma to miejsce w przypadku innych typów projektów – będzie składała się z jednego etapu (oceny trzech niezależnych ekspertów).
Nabór wniosków podzielony na etapy.
Termin składania wniosków: 29.12.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/seal-of-excellence2017/
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ MSP (SZYBKA
ŚCIEŻKA)
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 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 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”.
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Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii
regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);

5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych.
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów dla przedsiębiorstwa na
jeden projekt określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, tj. równowartości:

20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe; dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa
kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub

15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe; dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie
podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Projekty mają dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej o poziomie nowości co najmniej w skali polskiego rynku.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.
Nabór planowany jest na 2.10-29.12.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/ (link do dokumentacji z zakończonego naboru)
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.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów dla przedsiębiorstwa na
jeden projekt określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, tj. równowartości:

20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe; dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa
kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub

15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe; dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie
podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Projekty mają dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej o poziomie nowości co najmniej w skali polskiego rynku.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.
Nabór planowany jest na 2.10-29.12.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112017/ (link do dokumentacji z zakończonego naboru)
PODDZIAŁANIE 1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R

PBSE – program sektorowy dla przemysłu elektroenergetycznego
Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023.
Cele szczegółowe programu to:

zwiększenie liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym,

ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego,

zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie paliwowym sektora elektroenergetycznego,

zwiększenie efektywności energetycznej sektora oraz poziomu rozwoju obszaru inteligentnej energii,

zwiększenie gotowości sektora do intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej.
Obszary badawcze, na których skupiają się działania Programu Sektorowego PBSE to:

energetyka konwencjonalna,

energetyka odnawialna,

sieci elektroenergetyczne,

nowe produkty i usługi.
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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.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(rozporządzenie 651/2014) albo

konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch
przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.
Nabór planowany jest na 2.10-1.12.2017.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122016pbse/ (link do dokumentacji z zakończonego naboru)

IUSER – program sektorowy dla taboru inteligentnych urządzeń i systemów do energetyki rozproszonej lub rozsianej
Głównym celem Programu Sektorowego IUSER jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów
inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER)
w perspektywie roku 2023.
Cele szczegółowe programu to:

wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w sektorze producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej;

zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich wdrożeń w sektorze;

wsparcie procesów rozwoju i implementacji technologii dedykowanych branży energetyki rozsianej oraz inteligentnych
sieci elektroenergetycznych klasy smart grid;

poprawa efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o produkty i procesy opracowywane w ramach programu.
Obszary badawcze, na których skupiają się działania Programu Sektorowego IUSER to:

magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych,

sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych,

technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej,

rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M,

rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.
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.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(rozporządzenie 651/2014) albo

konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch
przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.
Nabór planowany jest na IV kwartał 2017 r./ I kwartał 2018 roku.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122016iuser/ (link do dokumentacji z zakończonego naboru)
PODDZIAŁANIE 4.1.2. REGIONALNE AGENDY NAUKOWO - BADAWCZE
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych
nie uzyska dofinansowania), które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie
zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw.
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”,
określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, 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 651/2014. zarejestrowane
i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.
Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 340 000 000 PLN, w tym:

316 200 000 PLN - dla województw innych niż województwo mazowieckie,
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23 800 000 PLN – dla województwa mazowieckiego.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln PLN.
Prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu przysługują konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych Projektu. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników
badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw (nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej).
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
1)
wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac
rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego członkiem konsorcjum poprzez rozpoczęcie
produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
2)
udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących członkom konsorcjum praw do wyników
badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności
gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum), lub
3)
sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo
eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy
spoza konsorcjum, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub
prac w celu ich dalszej odsprzedaży.
W przypadku zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu na terytorium RP, wdrożenie powinno nastąpić
w okresie 3 lat od zakończenia projektu i być pierwszym wdrożeniem (przed wdrożeniem poza granicami Polski).
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
W projekcie możliwe jest powierzenie przez członka konsorcjum będącego przedsiębiorcą realizacji części prac B+R podwykonawcom. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie.
Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.
Produkt/technologia/usługa charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.
Termin składania wniosków: 12.09.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/
PODDZIAŁANIE 4.1.4. PROJEKTY APLIKACYJNE
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:
1)
co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”,
określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, 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
2)
co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/20141 zarejestrowane
i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.
Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano
eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).
Prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu
przysługują konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych projektu. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy
konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw (nie może stanowić niedozwolonej
pomocy publicznej).
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu
w terminie 3 lat od zakończenia projektu, rozumianego jako:
1)
1wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac
rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego członkiem konsorcjum poprzez rozpoczęcie
produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
2)
udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących członkom konsorcjum praw do wyników
badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności
gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum),
3)
lub sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
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albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy spoza konsorcjum, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań
lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN.
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
W projekcie możliwe jest powierzenie przez członka konsorcjum będącego przedsiębiorcą realizacji części prac B+R podwykonawcom. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych
ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie.
Projekty mają dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej o poziomie nowości co najmniej w skali polskiego rynku.
ZMIANY.
Najważniejszą zmianą względem dotychczas obowiązujących zasad przyznawania dofinansowania jest rezygnacja z wymogu
o charakterze dostępowym w ramach kryterium: Planowane rezultaty projektu charakteryzują się nowością w skali światowej.
Zostało ono zastąpione kryterium punktowanym: Nowość rezultatów projektu stosowanym także w ramach I osi PO IR. Projekty będą premiowane w zależności od stopnia nowości ich rezultatów. Projekty charakteryzujące się nowością w skali kraju
są, od teraz, również dopuszczone do dofinansowania, natomiast maksymalna liczba punktów zostanie przyznana dla projektu,
który charakteryzuje się nowością w skali globalnej.
Z nowego zestawu kryteriów usunięte zostało kryterium: Planowane rezultaty projektu mają cechy innowacji przełomowej.
Kryterium nastręczało problemów w procesie oceny, a także stanowiło barierę dla wielu dobrych projektów.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.
Termin składania wniosków: 18.09.-18.12.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.09.2017.
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: 15.09.2017.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 15.09.2017.
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: 15.09.2017.
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2017.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2017.
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TANGO
Konkurs na projekty zakładające wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
Termin składania wniosków: 15.03.2018.
SONATINA
O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie; uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych.
Termin składania wniosków: 15.03.2018.
ETIUDA
Konkurs na stypendia doktorskie.
Termin składania wniosków: 15.03.2018.
UWERTURA
Konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
w ramach Fellowship to visit ERC grantee.
Termin składania wniosków: 15.03.2018.
MINIATURA
Konkurs na pojedyncze działania naukowe. Działania naukowe planowane do realizacji powinny dotyczyć jednego z niżej wymienionych rodzajów: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy, wyjazd konferencyjny,
konsultacje naukowe, inne.
Termin składania wniosków: 31.12.2017.
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/miniatura/instrukcja-miniatura1-1

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
http://www.fnp.org.pl/



działania wdrażane przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
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.
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.
Kolejny nabór: 1.08. - 2.10 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
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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.
W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
2 000 000 zł.
Kolejny nabór: 1.08. - 2.10 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.
Kolejny nabór: 1.08. - 2.10 2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/
MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE - MAB (4.3 POIR)
Celem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych
(struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone
z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania
naukowe
i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.
Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie: identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki
personalnej oraz zarządzania pracami B+R, komercjalizacji wyników prac B+R.
Jednostki te będą prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przyjętą agendą badawczą, która zgodnie z definicją musi wskazywać problem naukowy – wyzwanie i sposób podejścia do rozwiązania tego problemu. Zarówno wyzwanie
naukowe stawiane przed jednostką realizującą MAB, jak i proponowane metody rozwiązania go muszą być na tyle ciekawe dla
środowiska naukowego na całym świecie i przedsiębiorców, aby wyniki uzyskane w związku z prowadzonymi badaniami były
publikowane w najlepszych czasopismach i prezentowane na najbardziej prestiżowych konferencjach a wypracowana własność
intelektualna mogła być właściwie wdrażana. Zaproponowany problem badawczy musi być zgodny z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).
Poziom naukowy prowadzonych badań jest kluczowy dla sukcesu całej jednostki i dla jej rozpoznawalności w świecie naukowym.
Program Międzynarodowe Agendy Badawcze może również służyć wsparciu projektów realizowanych w ramach konkursu
Teaming stanowiącego jedno z działań w programie ramowym UE Horyzont 2020. Wnioski składane do Fundacji przez
uczestników programu Teaming muszą spełnić te same warunki konkursowe co wnioski składane przez innych kandydatów.
Termin składania wniosków: 20.12.2017
Kolejny nabór planowany jest na: 30.06.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/
TEAM
Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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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 naukowo-przemysłowym, 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: 15.11.2017-15.01.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
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.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej); w przypadku jednostek naukowych projekty w ramach programu Team Tech realizowane są zawsze z obligatoryjnym udziałem co najmniej jednego partnera gospodarczego,

przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),

przez konsorcja naukowo - przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej, w zakresie w którym nie prowadzi działalności gospodarczej, dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).
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 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: 15.11.2017-15.01.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/
TEAM TECH CORE FACILITY
Team Tech Core Facility jest modułem programu Team Tech, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na opracowanie
i rozwój usługi badawczej z wykorzystaniem istniejącej zaawansowanej infrastruktury badawczej. W programie Team Tech
Core Facility finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy
czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące
tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach:

przez jednostki naukowe w zakresie, w którym prowadzą działalność gospodarczą (na zasadach udzielania pomocy
publicznej na działalność B+R),

przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).
Termin składania wniosków: 15.11.2017-15.01.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/

TEAM-TECH CORE FACILITY PLUS
Celem programu Team-Tech Core Facility Plus jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez
uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do
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praktyki gospodarczej bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym innych jednostek naukowo-badawczych.
Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu Team-Tech Core Facility Plus są prace B+R związane z powstawaniem lub
rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury naukowo-badawczej.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami, który zamierza zatrudnić w swym zespole
młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
Wnioskodawca we wniosku proponuje co najmniej 2-, a maksymalnie 3- osobowy zespół składający się co najmniej z 2 osób
będących studentami, doktorantami lub doktorami, którzy uzyskali stopień nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania
wniosku.
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 ramach programu finasowanie będą projekty trwające do 18 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
1 500 000 zł.
W programie Team-Tech Core Facility Plus finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych
Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do
finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

przez jednostki naukowe w zakresie, w którym prowadzą działalność gospodarczą (na zasadach udzielania pomocy
publicznej na działalność B+R),

przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),

przed jednostki naukowe w zakresie, w którym działalność gospodarcza ma lub będzie miała charakter pomocniczy
(bez udzielania pomocy publicznej).
Termin składania wniosków: 15.11.2017-15.01.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/
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DIALOG
DIALOG jest narzędziem wspierającym realizację podstawowych priorytetów resortu nauki poprzez:

budowanie „doskonałości naukowej”, która przyczyni się do podwyższenia jakości i konkurencyjności prowadzonych
badań; obszar obejmuje finansowanie projektów mających na celu: umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie
rozpoznawalności jej osiągnięć, kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian
projakościowych, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształtowanie odbioru
społecznego polskiej nauki, podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności
poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie, identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;

pobudzenie „nauki dla innowacyjności”, która wspierając procesy innowacyjności i komercjalizacji, otworzy naukę na
rynek pracy, wzmacniając otoczenie gospodarcze; obszar obejmuje otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników
badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji, upowszechnianie wiedzy na temat
związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;

wykorzystanie „humanistyki dla rozwoju”, która przyczyni się do stymulowania innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa poprzez promowanie innowacyjnych badań humanistycznych.
O przyznanie finansowania w ramach konkursu może ubiegać się wnioskodawca będący:

jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz.
U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268);

podmiotem działającym na rzecz nauki, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o zasadach finansowania nauki;

inną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, niebędącą jednostką naukową, o której mowa w art. 9
pkt 5 ustawy o zasadach finansowania nauki;
niebędący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł. Wnioskodawcy, również jako członkowie konsorcjum, mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.
Termin składania wniosków: nabór ciągły do 30.06.2019.
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_07/5432a064558218d684895c5821feb106.pdf
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.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
przekracza 1 000 000 euro

oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową,
w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.
Nabór ciągły.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/premia-na-horyzoncie-nabor-wnioskow.html
- Granty na granty
Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów
badawczych Unii Europejskiej i uzyskały wysoką ocenę merytoryczną wniosku projektowego. Ma wpłynąć na zwiększenie
zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić te
jednostki do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki. W programie
możliwa jest wyłącznie refundacja kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego
UE: dla koordynatora projektu do 30 000 zł, dla koordynatora pakietu do 10 000 zł.
Wnioskowanie o refundację jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wniosek projektowy uzyskał w ocenie merytorycznej
liczbę punktów stanowiącą co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony
przez nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.
Koszty kwalifikujące się do refundacji:

koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego (w szczególności koszty poniesione na weryfikację istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych
i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego);

koszty przygotowania (sporządzenia) wniosku projektowego (w szczególności koszty pracy świadczonej przez pracowników wnioskodawcy lub podmioty zewnętrzne, tj. przedsiębiorców lub osoby fizyczne niebędące pracownikami
wnioskodawcy, np. firmy konsultingowe, podmioty specjalizujące się w przygotowywaniu wniosków o granty UE;
koszty konsultacji przygotowywanego wniosku projektowego z ekspertami);

koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych
z przygotowaniem wniosku projektowego (w szczególności koszty opłaty wstępnej, tzw. fee, zakwaterowania, przejazdów, diet);

koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum (w szczególności koszty najmu sali, zakwaterowania, przejazdów,
obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych).
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W ramach programu finansowaniem objęte są koszty związane z przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały poniesione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE, lub dla których w tym okresie zostały
wystawione dokumenty finansowe.
Nabór wniosków w ramach programu ma charakter ciągły i trwa od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 1 marca 2018 r. z następującym zastrzeżeniem:

Wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę merytoryczną KE wniosku projektowego po dniu 7 listopada 2016 r. zobowiązani są złożyć wniosek nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania tej oceny;

wniosek składany w roku 2018 może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę merytoryczną KE w roku 2017.
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-wprogramach-badawczych-unii-europejskiej.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 UPOWSZECHNIAJĄCA 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;
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;

podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.
Środki finansowe na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia
wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych
mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy zapewniają otwarty dostęp do
publikowanych czasopism przez sieć Internet. Dofinansowanie obejmuje w szczególności:

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
Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej
nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.
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.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)
http://www.parp.gov.pl/
Harmonogram naborów:
http://www.parp.gov.pl/terminy-naborow
- działania wdrażane przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
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.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł

zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.
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Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Termin składania wniosków: 28.12.2018.
http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-w2017-r
PODDZIAŁANIE 2.3.2 - BONY NA INNOWACJE DLA MSP
W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy
usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta
dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w zdaniu poprzednim. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);

instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz.
371, z późn. zm.);

międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Polska Akademia Umiejętności;

inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; posiadające przyznaną kategorię
naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. lub

spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842,
z późn. zm.) lub spółka celowa jednostki naukowej;

centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);

akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria
przez podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.
z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 6 323 256,00 zł,

zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 58 676 744,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 400 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
Termin składania wniosków: 8.02.2018.
http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
https://www.nfosigw.gov.pl/
WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie wkładu własnego deklarowanego w projektach programu LIFE.
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Projekty tradycyjne
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.
Warunki ogólne jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie
Programu LIFE”:

dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest w złotych polskich;

warunkiem zawarcia umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków NFOŚiGW w formie dotacji, przekazania
środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych, jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez KE;

kwota udzielonego dofinansowania nie podlega waloryzacji z tytułu różnic kursowych oraz inflacji;

w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi
pomocy publicznej;

wartość udzielanego dofinansowania przeliczana jest na euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
Termin składania wniosków: 14.07.2017.
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabortradycyjnyskrocony-2017---projekty-tradycyjne/
Pożyczka

wysokość pożyczki przeznaczonej na zapewnienie wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy nie może być wyższa
niż planowany wkład własny wnioskodawcy w finansowanie przedsięwzięcia LIFE+/LIFE, przy czym łączna kwota wcześniej udzielonej dotacji ze środków NFOŚiGW i KE oraz kwota przedmiotowej pożyczki nie może przekroczyć 100%
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,

wysokość pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków
Instrumentu Finansowego LIFE+/Programu LIFE nie może przekraczać równowartości kwoty płatności końcowej dofinansowania Komisji Europejskiej, przypadającej na wnioskodawcę.
Warunki ogólne jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o pożyczkę w ramach programu priorytetowego
„Współfinansowanie Programu LIFE”

pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa o dofinansowanie
przedsięwzięcia LIFE+/LIFE z KE, w której Beneficjent przedmiotowego Programu pełni rolę Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta przedsięwzięcia krajowego albo międzynarodowego;

pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa dotacji o współfinansowanie projektu LIFE+/LIFE ze środków NFOŚiGW.
Nabór ciągły.
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-2017--pozyczka/

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: (6.06.2017)
http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
http://www.poir.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS)
Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska.
Harmonogram naborów (30.06.2017):
http://www.pois.gov.pl/media/40405/harmonogram_czerwiec_2017.pdf
http://www.pois.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)
Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych; innowacje społeczne, współpraca międzynarodowa.
Harmonogram naborów (14.06.2017):
http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
http://www.power.gov.pl/
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PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC)
Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo.
Harmonogram naborów POPC (31.05.2017):
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/38894/POPC_Harmonogram_naborow_31052017.pdf
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 warmińsko- mazurskiemu.
Harmonogram naborów (31.01.2017):
http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/32662/Harmonogram_naborow_POPW_na_2017_aktualizacja_31_01.pdf
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)
Wsparcie rolnictwa.
Budżet programu 8,6 mld euro.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

REGIONALNE PROGRAMY 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/
Województwo mazowieckie http://rpo.mazovia.pl/, https://funduszedlamazowsza.eu/
Województwo opolskie http://rpo.opolskie.pl/
Województwo podkarpackie http://www.podkarpackie.pl/
Województwo podlaskie http://wrotapodlasia.pl/, http://rpo.wrotapodlasia.pl/
Województwo pomorskie http://www.rpo.pomorskie.eu/
Województwo śląskie http://www.slaskie.pl/, http://rpo.slaskie.pl/
Województwo świętokrzyskie http://www.sejmik.kielce.pl/, http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
Województwo warmińsko- mazurskie http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/
Województwo wielkopolskie http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
Województwo zachodniopomorskie http://wzp.pl/, http://www.rpo.wzp.pl/

INNE
"INNOWACJA JEST KOBIETĄ" - KONKURS DLA INNOWATOREK
Kobiety, które opracowały autorskie, innowacyjne rozwiązania technologiczne lub koncepcje wdrożeń już opracowanego rozwiązania, mogą wziąć udział w 7. edycji konkursu "Innowacja jest Kobietą".
Wymagane dokumenty zgłoszeniowe to CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, krótki opis projektu (do 1 strony) oraz
opis implementacji (do 1 strony). Zgłoszenia należy przesłać na adres: kontakt@kobietynauki.org z dopiskiem "Konkurs".
Termin składania wniosków: 15.07.2017.
http://www.kobietynauki.org/in-the-news/uwagauwaga-rozpoczynamy7edycjekonkursuinnowacjajestkobieta
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe

UWAGA!! Powyższy przegląd nie uwzględnia wszystkich możliwości finasowania prac badawczych, rozwojowych i wdrożeń. Informacje dotyczące planowanych terminów naborów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji wdrażających, spotkań informacyjnych, informacji uzyskanych drogą mailową lub telefoniczną. Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między podanymi datami a rzeczywistymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów.
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2017.07.17
Kraków
Oferty dla mobilnych naukowców –
Instytuty JRC oraz portal EURAXESS
RPK CTT PK wraz z KPK zaprasza serdecznie na szkolenie dla mobilnych naukowców. Podczas pierwszej części spotkania przedstawione zostaną możliwości podjęcia pracy, stażu, stypendium
w Instytutach JRC (Wspólne Centrum
Badawcze), a podczas drugiej - możliwości portalu EURAXESS – portal KE dla
mobilnych naukowców.
https://www.kpk.gov.pl/?event=ofertydla-mobilnych-naukowcow-instytuty-jrcoraz-portaleuraxess&znewsletter=5lipca2017

2017.07.24
Astana, Kazachstan
EU Energy Day - Clean Energy
Solutions for the Buildings of the
Future
Spotkanie z przedstawicielami władz
miast, projektantami, dostawcami technologii, decydentami politycznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami zajmującymi się czystą energią oraz rozwiązaniami dla budynków przyszłości.
Tematy dyskusji panelowych będą dotyczyć najnowszych technologii, najlepszych praktyk i innowacyjnych wizji
w zakresie efektywności energetycznej
i energii ze źródeł odnawialnych,
w szczególności w budynkach i miastach.
Rozwiązania zostaną zaprezentowane
przez pionierskie przedsiębiorstwa europejskie i naukowców. Przedstawią oni
realizowane projekty oraz technologie
w zakresie integracji energii odnawialnej
w budynkach i urządzeniach, urbanistyki
dla inteligentnych miast, a także energooszczędnych rozwiązań w transporcie
i budynkach. Ponadto uczestnicy podzielą się swoimi pomysłami jak czysta energia będzie kształtować miasta przyszłości.
http://ec.europa.eu/energy/en/events/euenergy-day-clean-energy-solutionsbuildings-future

2017.07.26 - 2017.07.28
Newcastle przy Tyne, Wielka Brytania
International Research Conference
on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment
(SEEME)
Konferencja stanowi platformę dla
CC BY-NC-SA 3.0 PL

przedstawicieli naukowców ze środowisk akademickich, przemysłu i rządu
dla omówienia innowacyjnych propozycji i rozpowszechniania wyników
w zakresie zrównoważonej energii
i materiałów oraz ich wpływu na
inżynierię i środowisko. Celem tej
konferencji jest tworzenie możliwości
trwałej współpracy między uczestnikami. Konferencja jest skierowana do
całej społeczności naukowej.
http://www.ircseeme.com/

2017.07.27
Warszawa
Nowelizacja ustawy o OZE –
wpływ projektowanych zmian na
funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia
W związku z trwającym procesem
notyfikacji aukcyjnego systemu
wsparcia źródeł odnawialnych
w Polsce, Ustawodawca podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia
kolejnej nowelizacji ustawy.
Seminarium dedykowane jest przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii,
w toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza proponowanych zmian legislacyjnych,
a także ich wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego systemu
wsparcia. Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach
projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych
technologii OZE.
Prowadzący omówią projektowane zmiany w obszarze nowych zasad wsparcia, uprawnień
i obowiązków potencjalnych
uczestników aukcji oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji,
w tym między innymi zagadnienia dotyczące:

modyfikacji zasad kumulacji pomocy publicznej,

reguł kalkulacji ceny
sprzedaży energii elektrycznej wynikającej
z oferty – ceny
„ofertowej” – ceny
skorygowanej – zasad
korygowania ceny
w okresie wsparcia,

„wymuszenia” konkurencji w każdym

z „koszyków aukcyjnych”,
„ceny minimalnej” w aukcji,
modyfikacji w obszarze zadań
sprzedawcy zobowiązanego,

zmiany zakresu uprawnień
kontrolnych Prezes URE,

nowego systemu taryf gwarantowanych – taryfy FiT i FiP

zasad wykorzystania drewna
energetycznego na cele związane z wytwarzaniem energii
elektrycznej – w świetle braku rozporządzenia Ministra
Środowiska – art. 119a ustawy o odnawialnych źródłach
energii.
W trakcie spotkania prowadzący
przedstawią także aktualną wykładnię
kluczowych regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Kompleksowo przeanalizowane zostaną między innymi:

procedura pre-klasyfikacyjna,
w tym projektowane zmiany
w jej zakresie,

czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty, a także elementy definicyjne poszczególnych „koszyków
a u k c y j n y c h ”
–
„alternatywność koszyków” –
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zasady kwalifikacja do właściwego „koszyka aukcyjnego”,

obowiązki wytwórców, których oferty wygrały aukcję –
na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu
wsparcia,

nowy algorytm rozstrzygania
aukcji – nowy parametr 80%,

czynności organu regulacyjnego po zakończeniu aukcji,

zmiany w zakresie zasad
rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej
(SWM),

zmiany w obszarze zasad
pokrywania ujemnego salda,

nowe obowiązki informacyjne wytwórców,

zakres zastosowania nowych
regulacji prawnych do aukcji
już rozstrzygniętych – analiza
przepisów intertemporalnych,

notyfikacja ustawy o odnawialnych źródłach energii –
stan prac – stanowisko Komisji Europejskiej – skutki
braku decyzji Komisji – ryzyka i zagrożenia.
Prowadzący wyjaśnią etapy procedury pre-klasyfikacyjnej w aspekcie
rodzaju wymaganych dokumentów
oraz dotychczasowej praktyki.
W kontekście projektowanego całkowicie nowego brzmienia art. 39
ustawy o odnawialnych źródłach
energii, w tym nowego obowiązku
wytwórców polegającego na konieczności dokonywania w okresie
wsparcia korekty „ceny” wynikającej

z oferty, w toku seminarium szczegółowo poruszone zostaną również
zagadnienia związane z kierowaną do
przedsiębiorstw energetycznych pomocą publiczną, jej rodzajami (pomoc
operacyjna/inwestycyjna), zasadami
kumulacji, dopuszczalnym maksymalnym poziomem, a także warunkami
kwalifikowania danego rodzaju pomocy jako pomocy dozwolonej, tj. zgodnej z zasadami rynku wewnętrznego.
https://powermeetings.eu/konferencja
/nowelizacja-ustawy-oze/

2017.08.15 - 2017.08.17
Edinburgh, Wielka Brytania
International Conference on
Energy, Environment and Economics (ICEEE2017)
W tym roku ICEEE2017 koncentruje
się na energii, środowisku i ekonomii
systemów energetycznych oraz ich
zastosowaniach. Konferencja będzie
stanowiła forum dla badaczy i przedstawicieli kręgów akademickich
z całego świata, którzy będą prezentować oryginalne prace badawcze.
https://www.weentech.co.uk/iceee20
17/

2017.08.29
Warszawa
Konkluzje BAT – wdrażanie regulacji i odstępstwa czasowe
BAT zawierające restrykcyjne normy
środowiskowe dla przemysłu i energetyki. Oprócz wielkości emisji ujętych w detektywie IED czyli m.in.
SO2 (dwutlenek siarki), NOx (tlenki

azotu) i pyłów, konkluzje obejmują
również standardy emisyjne Hg
(rtęć), HCl (chlorowodór), HF
(fluorowodór) i NH3 (amoniak).
Ministerstwo środowiska szacuje
koszt przystosowania polskich instalacji do nowych przepisów emisyjnych na 10 mld zł.
W zapisach dyrektywy IED ujęto 4letni okres na dostosowanie instalacji
do Konkluzji BAT od momentu publikacji, która zapewne ukaże się na
jesieni tego roku. Dyrektywa IED
oraz Prawo Ochrony Środowiska
dają możliwość uzyskania czasowych
odstępstw na dostosowanie instalacji
do konkluzji BAT w okresie dłuższym
niż 4 lata. Możliwość uzyskania odstępstwa czasowego związana będzie
ze zmianą pozwolenia zintegrowanego z wyceną korzyści modernizacji
instalacji dla środowiska oraz kosztów dostosowania instalacji do konkluzji BAT.
https://powermeetings.eu/konkluzjebat-wdrazanie-regulacji-i-odstepstwaczasowe/

2017.08.29
Warszawa
Nowelizacja ustawy o OZE –
wpływ projektowanych zmian na
funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia
W związku z trwającym procesem
notyfikacji aukcyjnego systemu
wsparcia źródeł odnawialnych w
Polsce, Ustawodawca podjął decyzję
o konieczności przeprowadzenia
kolejnej nowelizacji ustawy.
Seminarium dedykowane jest przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii,
w toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza proponowanych zmian legislacyjnych, a także ich
wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego
systemu wsparcia. Nie zabraknie
również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE.
Prowadzący omówią projektowane
zmiany w obszarze nowych zasad
wsparcia, uprawnień i obowiązków
potencjalnych uczestników aukcji
oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji, w tym między innymi zagadnienia
dotyczące:

modyfikacji zasad kumulacji
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pomocy publicznej,
reguł kalkulacji ceny sprzedaży
energii elektrycznej wynikającej
z oferty – ceny „ofertowej” –
ceny skorygowanej – zasad korygowania ceny w okresie
wsparcia,
„wymuszenia” konkurencji
w każdym z „koszyków aukcyjnych”,
„ceny minimalnej” w aukcji,
modyfikacji w obszarze zadań
sprzedawcy zobowiązanego,
zmiany zakresu uprawnień kontrolnych Prezes URE,
nowego systemu taryf gwarantowanych – taryfy FiT i FiP
zasad wykorzystania drewna
energetycznego na cele związane
z wytwarzaniem energii elektrycznej – w świetle braku rozporządzenia Ministra Środowiska – art. 119a ustawy o odnawialnych źródłach energii.
W trakcie spotkania prowadzący
przedstawią także aktualną wykładnię kluczowych regulacji
ustawy o odnawialnych źródłach
energii. Kompleksowo przeanalizowane zostaną między innymi:
procedura pre-klasyfikacyjna,
w tym projektowane zmiany w
jej zakresie,
czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty, a także elementy definicyjne poszczególnych „koszyków aukcyjnych” –
„alternatywność koszyków” –
zasady kwalifikacja do właściwego „koszyka aukcyjnego”,
obowiązki wytwórców, których
oferty wygrały aukcję – na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu wsparcia,
nowy algorytm rozstrzygania
aukcji – nowy parametr 80%,
czynności organu regulacyjnego
po zakończeniu aukcji,
zmiany w zakresie zasad rozliczania stopnia wykorzystania
mocy zainstalowanej (SWM),
zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda,
nowe obowiązki informacyjne
wytwórców,
zakres zastosowania nowych
regulacji prawnych do aukcji już
rozstrzygniętych – analiza przepisów intertemporalnych,
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notyfikacja ustawy o odnawialnych źródłach energii –
stan prac – stanowisko Komisji Europejskiej – skutki braku
decyzji Komisji – ryzyka
i zagrożenia.

Prowadzący wyjaśnią etapy
procedury pre-klasyfikacyjnej
w aspekcie rodzaju wymaganych dokumentów oraz dotychczasowej praktyki.
W kontekście projektowanego całkowicie nowego brzmienia art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
w tym nowego obowiązku wytwórców polegającego na konieczności
dokonywania w okresie wsparcia
korekty „ceny” wynikającej z oferty,
w toku seminarium szczegółowo
poruszone zostaną również zagadnienia związane z kierowaną do przedsiębiorstw energetycznych pomocą
publiczną, jej rodzajami (pomoc operacyjna/inwestycyjna), zasadami kumulacji, dopuszczalnym maksymalnym
poziomem, a także warunkami kwalifikowania danego rodzaju pomocy
jako pomocy dozwolonej, tj. zgodnej
z zasadami rynku wewnętrznego.
https://powermeetings.eu/konferencja
/nowelizacja-ustawy-oze/

2017.08.29
Webinarium dot. 8-mego konkursu Eurostars-2 – dla polskich
wnioskodawców
Webinarium dot. 8-mego konkursu
Eurostars-2 pt. ‘Eurostars - Helping
SMEs to innovate’ przygotowane specjalnie dla polskich wnioskodawców
odbędzie się 29.08.2017 r. w godz.
11.00-12.00.
Podczas webinarium zostaną przedstawione międzynarodowe zasady
programu Eurostars-2 przez przedstawiciela sekretariatu konkursu
w Brukseli oraz polskie zasady dofinansowania projektów przez NCBR.
Webinarium będzie prowadzone
w języku angielskim i częściowo
w języku polskim.
Podczas wydarzenia zostaną omówione następujące kwestie:

a presentation of the Eurostars
programme;

why should you take part in
Eurostars?

the Eurostars process: application, evaluation, monitoring;

an explanation of the eligibility
criteria imposed on projects;



a description of the evaluation
criteria;

tips and tricks for success.
Będzie również możliwość zadawania
pytań.
W konkursach Eurostars-2 o środki
finansowe w NCBR mogą aplikować
przedsiębiorstwa spełniające kryteria
MŚP. Termin składania wniosków
w 8-mym konkursie kończy się 14
września 2017 r.
https://register.gotowebinar.com/regi
ster/2058492858615728387
http://www.ncbr.gov.pl/programymiedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,5337,we
binarium-dot-8-mego-konkursueurostars-2-dla-polskichwnioskodawcow.html

2017.08.30
Warszawa
System aukcyjny po nowelizacji
ustawy o OZE A.D. 2017 – warunki uczestnictwa w systemie
aukcyjnym – zasady rozstrzygania aukcji – pierwsze doświadczenia
Warsztaty dedykowane są szeroko
pojętej problematyce systemu aukcyjnego, w kształcie zaproponowanym
w procedowanej obecnie nowelizacji
ustawy o odnawialnych źródłach
energii i obejmować będą zarówno
jego aspekty formalno-prawne, jak
i techniczno-administracyjne.
Pierwsza część warsztatów poświęcona zostanie analizie i wykładni najnowszych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, z uwzględnieniem projektowanych zmian legislacyjnych, w tym ich skutków dla
funkcjonowania systemu wsparcia,
a także uprawnień i obowiązków
uczestników systemu aukcyjnego:

zakres przedmiotowy i cele
nowelizacji ustawy – zasady
kalkulacji ceny w ofercie aukcyjnej, w tym projektowane
zasady tzw. „korekty ceny”
w okresie wsparcia,

definicja „negatywna” pomocy
publicznej oraz reguły kumulacji pomocy publicznej
w znowelizowanym systemie
aukcyjnym,

moment „wejścia” do aukcyjnego systemu wsparcia –
istota i charakter zobowiązania,

Wydarzenia


skutki naruszenia terminów
wynikających z nowego
brzmienia art. 79 ust. 3 pkt 8
ustawy,

okresy rozliczeniowe,

zmiany w obszarze zasady
pokrywania ujemnego salda,

zmiany w obszarze rozliczeń
ze sprzedawcą zobowiązany,

modyfikacje w zakresie
brzmienia sankcji karnych.
Druga część warsztatów prowadzona będzie z wykorzystaniem komputerów - eksperci wspólnie z uczestnikami zarejestrują konto, zgłoszą
instalację do systemu, złożą deklarację bądź wniosek o prekwalifikację,
a także szczegółowo omówią i zaprezentują najistotniejsze funkcjonalności IPA, przybliżając strukturę
i zasady działania systemu.
https://powermeetings.eu/konferencj
a/system-aukcyjny-w-ustawie-oze/

2017.09.04 - 2017.09.06
Lecco, Włochy
2nd Workshop on research into
Nuclear Fuel and cladding in
Europe
Warsztat organizowany pod auspicjami Wspólnego Programu Materiałów Nuklearnych (JPNM) Europejskiego Stowarzyszenia Badań Energetycznych (EERA) ma na celu stworzenie owocnej i długotrwałej współpracy między instytutami europejskimi.
Tematyka warsztatów dotyczyć
będzie m.in. paliw jądrowych nowej
generacji i materiałów okładzinowych, projektowania badań, przygotowania eksperymentów, a także
badań po napromienianiu, badania
efektów, modelowania: od atomu do
mezoskalii, skuteczności paliw, modelowania termodynamicznego.
http://www.eera-jpnm.eu/events/59NuFuel_2017

dziła ponad 800 uczestników. Uczestnicy będą dyskutować o różnych
kierunkach rozwoju energetyki oraz
o tym, jak je pogodzić, a także
o przyszłości energetyki i ciepłownictwa, nowoczesnych technologiach,
innowacjach, ochronie środowiska
i inwestycjach.
http://www.kierunekenergetyka.pl/ko
nferencja,1678,28560.html

2017.09.06 - 2017.09.07
Rzym, Włochy
ICSD 2017: 5th International
Conference on Sustainable
Development
Konferencja będzie stanowiła forum
wymiany pomysłów, prezentacji wyników badań i dyskusji na tematy związane z zrównoważonym rozwojem.
To interdyscyplinarne forum skierowane jest do naukowców, nauczycieli
i praktyków z wielu dyscyplin zawodowych, które wpisują się w tematykę zrównoważonego rozwoju w ujęciu całościowym, mając na uwadze
kwestie środowiskowe, kulturowe,
gospodarcze i społeczne.
http://www.ecsdev.org/index.php/con
ference

2017.09.07
Warszawa
MIFID II – wpływ dyrektywy na
branżę energetyczną
Od stycznia 2018 ma zacząć obowiązywać w polskim porządku prawnym
Dyrektywa MIFID II, która wprowadzi szereg zmian do funkcjonowania
przedsiębiorstw również w branży

energetycznej. Spotkanie ma na celu
przekazanie najbardziej istotnych
i problematycznych kwestii jakie obowiązywać będą branżę energetyczną
po wejściu w życie Dyrektywy, jak
również rozwiać wszelkie wątpliwości co do interpretacji jej zapisów.
Wśród najważniejszych zagadnień
jakie zostaną rozwinięte w trakcie
spotkania znalazły się:

MIFID II – kluczowe zmiany
dla polskiej energetyki

Struktura pakietu MIFID II
jego implementacja do polskiego porządku prawnego

Wpływ MIFID II na realizację
obligo giełdowego

Wyłączenia spod reżimu MIFID II

Podział portfeli na spekulacyjne i hedgingowe

Limity pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych na rynku energetycznym
wg MIFID II.
https://powermeetings.eu/konferencja
/szkolenie-mifid-ii-wplyw-dyrektywyna-branze-energetyczna/

2017.09.07 - 2017.09.08
Płock
Konferencja Młodzi dla Techniki
2017
Konferencja stanowi integralną część
obchodów 50-lecia Filii Politechniki
Warszawskiej w Płocku. Celem Konferencji jest prezentacja dorobku
naukowego młodych pracowników
nauki, doktorantów i studentów.
Dedykowana jest nie tylko początku-

2017.09.05 - 2017.09.07
Bełchatów
Sympozjum
NaukowoTechniczne Energetyka Bełchatów 2017
Sympozjum Naukowo-Techniczne
Energetyka Bełchatów 2017 to najbardziej prestiżowa i najchętniej
uczęszczana impreza branżowa
w Polsce. Poprzednia edycja zgroma-
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Wydarzenia
jącym, ale także doświadczonym młodym badaczom, działającym w szerokim
obszarze budownictwa i inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii
mechanicznej i materiałowej, jak również inżynierii chemicznej i petrochemicznej.
Założeniem organizatorów jest stworzenie okazji do wymiany doświadczeń,
poglądów, jak również integracji środowiska zainteresowanego współczesnymi
problemami techniki.
Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: konstrukcje budowlane
i inżynierskie; technologia i organizacja
budowy; mechanika budowli; fizyka budowli; ciepłownictwo, ogrzewnictwo,
wentylacja, gazownictwo; inżynieria
wodna i sanitarna; konwencjonalne
i alternatywne źródła energii; technologia chemiczna i petrochemiczna; inżynieria mechaniczna i materiałowa; urządzenia i systemy mechaniczne; budowa
maszyn; ochrona środowiska.
https://konferencje.pw.plock.pl/index.ph
p/MDT/2017

2017.09.10 - 2017.09.13
Kraków
International Conference on Developments and Applications of Nuclear Technologies
Konferencja będzie dotyczyła technologii nuklearnych w przemyśle, medycynie,
rolnictwie i ochronie środowiska. Celem spotkania jest stworzenie forum dla
ekspertów z dziedziny do dyskusji nad
rozwojem technologii nuklearnych.
Wśród poruszanych zagadnień znajdą
się m.in.:

technologie promieniowania
w badaniach środowiskowych,

aktualny i przyszły stan energetyki jądrowej,

technologie jądrowe w dziedzictwie kulturowym,

technologie jądrowe dla ochrony zdrowia i radiobiologii,

ochrona przed promieniowaniem,

techniki radioanalityczne,

systemy sterowania nuklearnego,

pomiary promieniowania,

aplikacje radioterapeutyczne,

zarządzanie odpadami promieniotwórczymi,

kontrola jakości i zarządzanie
jakością w technologiach jądro-
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wych,
systemy przetwarzania i akwizycji danych.
http://nutech-2017.agh.edu.pl/



2017.09.10 - 2017.09.13
Międzyzdroje
XXI Forum Ciepłowników Polskich
Forum Ciepłowników Polskich to
coroczne spotkanie branżowe, na
którym poruszane są najistotniejsze
kwestie związane z sektorem ciepłowniczym w Polsce. Organizatorem
wydarzenia jest Izba Gospodarcza
Ciepłownictwo Polskie. Tegoroczne
Forum odbędzie się pod hasłem
"Czyste powietrze w mieście". Obradom XXI FCP towarzyszyć będzie
wystawa EXPO FCP, podczas której
zainteresowane firmy będą mogły
zaprezentować swoje produkty
i usługi.
http://www.fcp.org.pl/XXI_FCP_zapr
oszenie.html

2017.09.12 - 2017.09.14
Bielsko-Biała
Międzynarodowe Energetyczne
Targi Bielskie ENERGETAB
2017
Targi zgromadzą ponad 700 wystawców z kilkunastu krajów Europy
i Azji, którzy pragną zademonstrować
swoje najnowsze produkty dla modernizującej się polskiej energetyki.
Wśród wystawców spotkamy zarówno dobrze znane międzynarodowe
korporacje dostarczające pełny wachlarz produktów na globalne rynki,
jak też większość liczących się, krajowych dostawców najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn,
urządzeń i aparatów, służących niezawodnemu wytwarzaniu i dostarczaniu
energii elektrycznej.
http://www.energetab.pl/index.php

2017.09.14 - 2017.09.15
Warszawa
Praktyczne rozwiązania dla
branży energetycznej w kontekście MIFID II
Konferencja będzie dotyczyła rewolucyjnych zmian dotyczących wdrożenia
MIFID II w energetyce i idącymi za
nimi istotnych wyzwań, które znaczą-

co zmienią funkcjonowanie firm w
branży energetycznej. W programie
konferencji uwzględnione zostały
zasadnicze kierunki zmian dla branży
energetycznej i ich praktyczne skutki
dla firm sektora. Eksperci podpowiedzą jak planowane regulacje przełożyć
na praktyczne działania.
Tematyka MIFID II zaprezentowana
zostanie w kontekście branży energetycznej i z uwzględnieniem jej specyfiki:

prelekcje wybitnych specjalistów z zakresu prawa energetycznego,

praktyczne ujęcie zagadnień

okazja do nieograniczonego
zadawania pytań i wyjaśniania
swoich wątpliwości,

imienny certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu,

możliwość wymiany doświadczeń i networking w znakomitym gronie.
http://konferencje.pb.pl/konferencja/1
071,mifid-ii-w-energetyce

2017.09.19 - 2017.09.20
Raszyn
Cyberbezpieczeństwo przemysłowe w sektorze Energetycznym, Gazowym i Petrochemicznym
Celem Konferencji jest prezentacja
praktycznych rozwiązań, jak również
bieżących trendów w zapewnianiu
cyberbezpieczeństwa i w przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym
w wymienionych branżach przemysłu.
Szczególny nacisk położony będzie na
wymianę doświadczeń pomiędzy
branżowymi profesjonalistami. Podczas konferencji zaprezentowane
zostaną również praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa
przed cyberprzestępczością oraz
doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom.
Drugi dzień Konferencji będzie mieć
charakter warsztatowy (analiza cyberryzyka, trening pracowników
„cyberatak - cyberobrona”, CSET –
amerykańskie narzędzie do analiz
podatności systemu).
Tematyka obejmie zagadnienia: strategia Komisji Europejskiej w zakresie
przeciwdziałania cyberprzestępczości,
a także ochronie danych osobowych;
zagrożenie cybernetyczne dla procesów zarządczych i technologicznoprodukcyjnych w przedsiębiorstwach

Wydarzenia
- jak chronić się przed cyberatakami
i jakie mogą być skutki takich zdarzeń; bezpieczeństwo infrastruktury
IT i automatyki; praktyczne rozwiązania i trendy w przeciwdziałaniu
zagrożeniom w cyberprzestrzeni;
narzędzia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych; bezpieczeństwo systemów zasilania;
ubezpieczenia instalacji przemysłowych od cyberataków.
http://konferencje.nowaenergia.com.pl/cyber/2017/

2017.09.19
Oslo, Norwegia
Business opportunities in the
circular economy – Brokerage
Event
Jednodniowa konferencja i spotkanie
brokerskie dotyczące gospodarki
obiegowej. Podczas wydarzenia
zaprezentowane zostaną nowości
polityczne, przyszłe konkursy programu H2020 dotyczące gospodarki
obiegowej oraz projekty aktualnie
realizowane w ramach H2020.
Główne tematy konferencji:

gospodarka odpadami
i recykling,

odnowa gleby,

oczyszczanie wody i ścieków,

bioenergia i biopaliwa,

Bioplastyki.
https://www.b2match.eu/h2020circul
areconomy

2017.09.20
Warszawa
Reforma EU ETS – zmiany systemu bezpłatnych uprawnień,
system handlu 2021 – 2030
Seminarium ma na celu przekazanie
najbardziej istotnych i problematycznych kwestii jakie obowiązywać będą
branżę energetyczną oraz przemysł
po zmianach w systemie handlu
uprawnieniami do emisji, jak również
rozwiać wszelkie wątpliwości co do
interpretacji nowych zapisów.
28 lutego 2017 r. w Parlamencie
Europejskim odbyło się głosowanie
nad reforma EU ETS. 9 krajów
członkowskich, w tym także Polska,
zagłosowało przeciwko reformie.
Szereg propozycji zaproponowanych
przez Radę Unii Europejskiej będzie
skutkować wzrostem kosztów
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z tytułu emisji dla polskiego przemysłu oraz znaczącą podwyżką cen
energii dla odbiorców końcowych.
Zmiany, jakie wprowadza reforma to:

podwyższenie z 12% do 24%.
liczb uprawnień, które trafią
do Rynkowej Rezerwy Stabilizacyjnej (MSR),

wycofanie uprawnień emisyjnych o wartości 800 mln ton
CO2,

przyjęcie kryterium emisyjności na poziomie 450 kg CO2
na 1 MWh, co wykluczy energetykę węglową.
Konsekwencją przyjęcia powyższych
zmian będzie zwiększenie celu redukcji CO2 dla elektrowni i przemysłu
z przyjętych obecnie 43% do 50%
(względem 2005 jako roku bazowego), natomiast nowe zasady pozyskiwania i bilansowania uprawnień CO2
spowodować mogą z dużym prawdopodobieństwem wzrost cen uprawnień, co stanowić będzie istotną pozycję w rachunku kosztowym.
https://powermeetings.eu/reformaeu-ets-zmiany-systemu-bezplatnychuprawnien-system-handlu-2021-2030/

2017.09.20
Warszawa
XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-GazChemia 2017
Wydarzenie przygotowywane w konsultacji z jednostkami rządowymi,
naukowymi, a także przy wsparciu
mediów branżowych. Stanowi forum
do dyskusji, wymiany doświadczeń
i prezentacji nowoczesnych rozwiązań, mających aktualnie największe
znaczenie dla branży paliwowo –
energetyczno – chemicznej w Polsce.
Co roku przedstawia najważniejsze
wyzwania przed jakimi stoją branże
paliwowa, energetyczna, gazowa
i chemiczna.
Główne zagadnienia:

Perspektywy wspólnego rynku energii.

Bezpieczeństwo energetyczne
polski – samodzielnie czy
w Unii Europejskiej?

Rynek detaliczny paliw
w przyszłości – po szarej
strefie przed e-mobility.

E-mobility – nowy konkurent,
czy nowe szanse i nowe inwestycje?



Polska jako hub gazowy –
gdzie jesteśmy?

Konkurencja na rynku gazu –
palący temat.

Inwestycje polskiej chemii.

C h e m ia s p e c ja l is t y c z n a
w Polsce.
http://www.naftaigaz.ztw.pl/pl/nafta_i
_gaz_2012

2017.09.20
Warszawa
Nowelizacja ustawy o OZE –
wpływ projektowanych zmian na
funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia
W związku z trwającym procesem
notyfikacji aukcyjnego systemu
wsparcia źródeł odnawialnych
w Polsce, Ustawodawca podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia
kolejnej nowelizacji ustawy.
Seminarium dedykowane jest przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii,
w toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza proponowanych zmian legislacyjnych, a także ich
wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego
systemu wsparcia. Nie zabraknie
również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE.
Prowadzący omówią projektowane
zmiany w obszarze nowych zasad
wsparcia, uprawnień i obowiązków
potencjalnych uczestników aukcji
oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji, w tym między innymi zagadnienia
dotyczące:

modyfikacji zasad kumulacji
pomocy publicznej,

reguł kalkulacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z oferty – ceny
„ofertowej” – ceny skorygowanej – zasad korygowania
ceny w okresie wsparcia,

„wymuszenia” konkurencji
w każdym z „koszyków aukcyjnych”,

„ceny minimalnej” w aukcji,

modyfikacji w obszarze zadań
sprzedawcy zobowiązanego,

zmiany zakresu uprawnień
kontrolnych Prezes URE,

nowego systemu taryf gwarantowanych – taryfy FiT i FiP

zasad wykorzystania drewna
N E W S L E T T E R C E NE R G
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energetycznego na cele związane
z wytwarzaniem energii elektrycznej – w świetle braku rozporządzenia Ministra Środowiska – art. 119a ustawy o odnawialnych źródłach energii.
W trakcie spotkania prowadzący przedstawią także aktualną wykładnię kluczowych regulacji ustawy o odnawialnych
źródłach energii. Kompleksowo przeanalizowane zostaną między innymi:

procedura pre-klasyfikacyjna,
w tym projektowane zmiany
w jej zakresie,

czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty, a także elementy definicyjne poszczególnych „koszyków aukcyjnych” –
„alternatywność koszyków” –
zasady kwalifikacja do właściwego „koszyka aukcyjnego”,

obowiązki wytwórców, których
oferty wygrały aukcję – na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu wsparcia,

nowy algorytm rozstrzygania
aukcji – nowy parametr 80%,

czynności organu regulacyjnego
po zakończeniu aukcji,

zmiany w zakresie zasad rozliczania stopnia wykorzystania
mocy zainstalowanej (SWM),

zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda,

nowe obowiązki informacyjne
wytwórców,

zakres zastosowania nowych
regulacji prawnych do aukcji już
rozstrzygniętych – analiza przepisów intertemporalnych,

notyfikacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – stan prac
– stanowisko Komisji Europejskiej – skutki braku decyzji Komisji – ryzyka i zagrożenia.
Prowadzący wyjaśnią etapy procedury
pre-klasyfikacyjnej w aspekcie rodzaju
wymaganych dokumentów oraz dotychczasowej praktyki.
W kontekście projektowanego całkowicie nowego brzmienia art. 39 ustawy
o odnawialnych źródłach energii, w tym
nowego obowiązku wytwórców polegającego na konieczności dokonywania
w okresie wsparcia korekty „ceny” wynikającej z oferty, w toku seminarium
szczegółowo poruszone zostaną również zagadnienia związane z kierowaną
do przedsiębiorstw energetycznych
pomocą publiczną, jej rodzajami (pomoc
operacyjna/inwestycyjna), zasadami ku-

mulacji, dopuszczalnym maksymalnym
poziomem, a także warunkami kwalifikowania danego rodzaju pomocy
jako pomocy dozwolonej, tj. zgodnej
z zasadami rynku wewnętrznego.
https://powermeetings.eu/konferencja
/nowelizacja-ustawy-oze/

2017.09.21
Katowice
Nowelizacja ustawy o OZE –
wpływ projektowanych zmian na
funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia
W związku z trwającym procesem
notyfikacji aukcyjnego systemu
wsparcia źródeł odnawialnych
w Polsce, Ustawodawca podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia
kolejnej nowelizacji ustawy.
Seminarium dedykowane jest przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii,
w toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza proponowanych zmian legislacyjnych, a także ich
wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego
systemu wsparcia. Nie zabraknie
również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE.
https://powermeetings.eu/konferencja
/nowelizacja-ustawy-oze/

wienie sytuacji w jakiej znajduje się
obecnie rynek pelletu w Polsce
i Europie, zainicjowanie dyskusji na
temat kierunków jego rozwoju oraz
umożliwienie nawiązania kontaktów
biznesowych. To właśnie wyjątkowi
goście, wśród których nie zabraknie
m.in. producentów i dystrybutorów
pelletu, dostawców technologii
i przedstawicieli firm certyfikujących
sprawią, że Forum będzie nową jakością na konferencyjnej mapie Polski.
Podczas dwóch dni prelekcji, warsztatów i paneli dyskusyjnych, przedstawiciele branży będą mieli okazję m.in.
zapoznać się z prawnymi, technologicznymi i marketingowymi uwarunkowaniami produkcji, handlu oraz
dystrybucji pelletu. W trakcie wydarzenia zostaną również zaprezentowanie najnowsze rozwiązania z zakresu spalania pelletu w domowych piecach, kotłach i palnikach.
Bloki tematyczne Forum Pelletu:

rynek pelletu w Polsce i Europie – aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju,

sprzedaż i marketing,

prawo i certyfikacja,

produkcja pelletu: surowce,
technologie, bezpieczeństwo
produkcji,

kotły i palniki na pellet,

logistyka dostaw pelletu.
http://magazynbiomasa.pl/forum pelletu/

2017.09.25 - 2017.09.26
Rawa Mazowiecka
II Forum Pelletu 2017
Celem Forum Pelletu jest przedsta-
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Wydarzenia
2017.09.26
Warszawa
Pomoc publiczna w sektorze
energetycznym po nowelizacji
ustawy o OZE – odnawialne
źródła energii – wysokosprawna
kogeneracja – efektywność
energetyczna
Celem spotkania jest zaprezentowanie w przystępny, a zarazem przekrojowy sposób regulacji prawnych
traktujących o pomocy publicznej
(wsparciu) w sektorze energetycznym, w tym konsekwencji wynikających z ich ewentualnego naruszenia.
Począwszy od analizy przepisów
ogólnych, a kończąc na przepisach
szczegółowych, przedstawione zostanie kompendium wiedzy w obszarze pomocy publicznej, w tym przede wszystkim w aspekcie nowych
zasad systemu aukcyjnego, wprowadzonych nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z czerwca
2017 r. W trakcie seminarium nie
zabraknie również czasu na otwartą
i rzeczową dyskusję, podczas której
uczestnicy szkolenia będą mogli
przedstawić własne stanowisko,
względnie podzielić się wątpliwościami w zakresie wykładni i zastosowania analizowanych przepisów.
Podczas seminarium omówione
i przedstawione zostaną przepisy
dotyczące pomocy publicznej
w ujęciu europejskim oraz krajowym, z uwzględnieniem regulacji
dotyczących pomocy zarówno
o charakterze inwestycyjnym, jak
i operacyjnym, w tym przesłanek
warunkujących jej zgodność z zasadami rynku wspólnego.
https://powermeetings.eu/pomocpubliczna-w-sektorzeenergetycznym-po-nowelizacjiustawy-o-oze-odnawialne-zrodlaenergii-wysokosprawnakogeneracja-efektywnoscenergetyczna/

2017.09.27 - 2017.09.29
Gliwice
Konferencja: wybrane zagadnienia z projektowania, wytwarzania i eksploatacji kotłów energetycznych, przemysłowych
i ciepłowniczych
Podczas konferencji omówione zostaną między innymi zagadnienia
dotyczące zasad projektowania
i budowy kotłów energetycznych,
przemysłowych i ciepłowniczych,
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dobór materiałów stosowanych do
budowy kotłów, zasady bezpiecznej
eksploatacji i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Prelekcje
wygłoszą specjaliści UDT, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy,
przedstawiciele użytkowników kotłów energetycznych oraz zaproszeni
pracownicy naukowi, co gwarantuje
uczestnikom zdobycie wiedzy dotyczącej wypadkowości w energetyce,
aktualnych rozwiązań technicznych.
Nie zabraknie tematów z zakresu
nowości i trendów panujących
w branży. Do udziału w konferencji
zaproszono między innymi przedstawicieli firm branży ciśnieniowej, projektantów, wytwórców, właścicieli
i inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką związaną
z bezpieczeństwem procesowym
i eksploatacją urządzeń ciśnieniowych.
Tematyka konferencji:

wzrost ryzyka technicznego
przy zwiększonej elastyczności pracy bloków energetycznych,

przyczyny zmęczenia cieplnomechanicznego i metody jego
badania,

zmiany w ustawie o dozorze
technicznym,

charakterystyki pracy kotłów
w aspekcie zmieniających się
wymagań rynku energii,

utrata trwałości eksploatacyjnej materiału elementów
ciśnieniowych pracujących
powyżej temperatury granicznej w wyniku cyklicznego
pełzania jako skutku pracy
bloku energetycznego w układzie regulacyjnym,

optymalizacja konstrukcyjnoprocesowa elementów kryterialnych rurociągów WP/WT
dla projektu J910,

obliczenia oczekiwanej trwałości elementów ciśnieniowych kotłów wg PN EN
12952-4; identyfikacja ilości
cykli obciążeń na etapie eksploatacji metodą „rain-flow”,

zmęczenie cieplnomechaniczne według normy
EN 12952, EN 13480, EN
13445, WUDT, ASME,

diagnostyka długo eksploatowanych bloków energetycznych przeznaczonych do pra-

cy w trybie regulacyjnym,
narzędzia do planowania badań i diagnostyki elementów
kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania
i zmęczenia,

doświadczenia eksploatacyjne
związane z wielokrotnym
odstawianiem urządzeń,

instalacja odzysku i zagospodarowania ciepła spalin kotłowych zapewniająca oczyszczanie spalin oraz obniżenie
zużycia paliw i emisji CO2,

rejestracja w systemie parametrów wpływających na
trwałość kotła.
https://www.udt.gov.pl/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=1
435&Itemid=1704#faqnoanchor
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Głównym celem działania CENERG jest koordynacja i integracja badań
energetycznych w Instytucie Energetyki, w Polsce i w Europie Środkowej
oraz wsparcie rozwoju nowych technologii energetycznych.
CENERG prowadzi działania wspierające rozwój w IEn badań
nad nowymi technologiami energetycznymi odpowiadającymi polskim
i europejskim strategiom w tej dziedzinie, rozpoznaje nowe kierunki badań oraz możliwości aplikacji w polskich i europejskich programach finansowania prac badawczych i rozwojowych. CENERG uczestniczy w działaniach promujących badania prowadzone w IEn, wspiera współpracę IEn
z ośrodkami badawczymi w Polsce i w Europie, uczestniczy w tworzeniu
platformy wymiany informacji naukowej w IEn i organizuje cykliczne seminaria naukowe, warsztaty i konferencje służące wymianie informacji na
temat działań badawczych prowadzonych w IEn i w Polsce.
CENERG oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego
w konkursach na krajowe i międzynarodowe projekty badawczowdrożeniowe i wspomagające we wszystkich obszarach tematycznych.
Oferta obejmuje:

pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymaganiami konkursu,

pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projektowego,

napisanie pełnego wniosku projektowego,

pomoc w zarządzaniu projektem w przypadku otrzymania dofinansowania.
CENERG organizuje szkolenia, warsztaty i seminaria dotyczące przygotowania, realizacji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczo-wdrożeniowymi, a także konkretnych zagadnień w zakresie
nowych technologii energetycznych.
CENERG oferuje możliwość umieszczania otrzymanych od użytkowników informacji na stronie internetowej:
http://www.cenerg.com.pl/.
CENERG oferuje także przygotowanie założeń do planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin.
Newsletter CENERG udostępniany jest na warunkach licencji
CC BY-NC-SA 3.0 PL.
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