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Resort nauki chce połączyć
kilkadziesiąt instytutów badawczych w Sieć Badawczą Łukasiewicz. Ma ona ruszyć w marcu 2018 r. i prowadzić prace
badawcze w dziedzinach priorytetowych dla Polski. Zakończyły się konsultacje
projektu ustawy powołującej
sieć.
W projekcie, przygotowanym
przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
(MNiSW), wymieniono 36
instytutów, które zostaną
włączone do sieci (35 z nich
podlega obecnie Ministerstwu
Rozwoju, a jeden - Ministerstwu Cyfryzacji). Jak napisano
w uzasadnieniu, przynajmniej
w początkowym okresie działalności sieci instytuty podległe
pierwszemu z wymienionych
resortów ze względu na zakres
prowadzonej działalności będą
posiadały największy potencjał
do realizacji wyznaczonych
celów.
Celem sieci ma być prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich
wyników.
"Sieć zapewni bardziej efektywną współpracę instytutów
badawczych, które wejdą
w jej skład dzięki m.in. ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami
ludzkimi, nieruchomościami
oraz prawami własności intelektualnej, a także umożliwi
efektywny nadzór nad działalnością zintegrowanych w niej
instytutów" - czytamy w uzasadnieniu projektu. Sieć ma
stanowić "pomost" między
nauką a gospodarką.

Siecią koordynować ma Centrum Łukasiewicz, które będzie
państwową osobą prawną. Zadaniem instytucji będzie również
m.in. zapewnienie środków
finansowych i mechanizmów
współpracy podmiotów tworzących sieć oraz komercjalizacja
wyników badań naukowych
i prac rozwojowych. Centrum
będzie też realizować projekty
badawcze. Jego siedziba będzie
zlokalizowana w Warszawie.
MNiSW szacuje, że w pierwszym roku działalności koszt
funkcjonowania Centrum Łukasiewicz wyniesie 26,4 mln zł,
a w 9 kolejnych latach - po 16,6
mln zł.
Na czele Centrum Łukasiewicz
ma stanąć prezes (powoływany
przez ministra nauki) i najwyżej
czterech wiceprezesów oraz
rada składająca się z sześciu
członków i przewodniczącego.
Przy prezesie działać będzie
kolegium doradców składające
się z 20 członków, w tym 10
przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub finansowego, pięciu przedstawicieli
środowiska naukowego i pięciu
dyrektorów instytutów.
Wedle projektu każdym z instytutów, które wejdą w skład
sieci, będzie kierował dyrektor
wraz z radą. Dyrektorów będzie
powoływać prezes Centrum
Łukasiewicz na okres czterech
lat. Na wniosek dyrektora prezes będzie mógł powołać maksymalnie dwóch zastępców.
W skład rady ma wejść od 10
do 15 osób. Nie więcej niż 40
proc. jej składu mają stanowić
pracownicy instytutu. Pozostałych powoływać ma prezes na

wniosek dyrektora instytutu.
Kluc zow ymi partneram i
w prowadzeniu swojej działalności mają być dla instytutów
przedsiębiorcy i uczelnie.
Pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów będą zatrudnieni w dwóch pionach: badawczym i wsparcia.
Działalność instytutów, które
wejdą w skład sieci, ma być
finansowana ze środków
z dotacji podstawowych tych, które do tej pory otrzymywały poszczególne instytuty. Na ich konto trafią też
środki, które otrzymują pozostałe instytuty badawcze, które jednak nie wejdą w skład
nowej struktury (a które stopniowo będą otrzymywały coraz mniejsze dotacje). Zgodnie
z projektem ustawy w kolejnych dwóch latach (od 2019
r.) dotacje w zakresie działalności statutowej, które nie
wejdą do Sieci Łukasiewicz,
zmniejszą się kolejno o 50
proc. i 75 proc. W konsekwencji tych zmian od 2021 r.,
po przejęciu przez sieć całej
dotacji statutowej, na jej konto trafi blisko 289 mln zł. Finansowanie nie zostanie jednak odebrane instytutom badawczym, które zajmują się
ochroną zdrowia (jest to 16
instytutów nadzorowanych
przez ministra zdrowia i trzy przez ministra obrony narodowej).
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/resort-nauki
-chce-powolac-siec-badawczalukasiewicz-projekt-ustawy-juz
-po-konsultacjach
Źródło: PAP

Przygotowanie do wdrożenia technologii CCL w elektrowniach
węglowych
Spalanie węglanu wapnia w pętli chemicznej (CLL) to nowa technologia
wychwytywania dwutlenku węgla.
Mimo że jest uważana za mniej toksyczną niż metody alternatywne
i pozwala uniknąć kar za zbyt niskie
wychwytywanie, metoda ta wciąż nie
jest gotowa do wprowadzenia na
rynek. Przełomowe odkrycia zespołu
SCARLET mogą przyczynić się do
przyspieszenia działań w tym zakresie.
Celem projektu SCARLET była kontynuacja prac prowadzonych przez
Uniwersytet Techniczny w Darmstadt
- od kwietnia 2014 roku zespół modernizował działającą elektrownię
pilotażową o mocy 1 MW, pomagając
jej w jak największym stopniu spełnić
wymagania dotyczące instalacji przemysłowych.
Dzięki wynikom uzyskanym w ramach
tego eksperymentu dr Jochen Ströhle
i jego zespół mają nadzieję na zbudowanie instalacji o mocy 20 MW na
terenie pilotażowej elektrowni węglowej Emile Huchet we Francji. Przemysł węglowy to obszar, w którym
technologia CCL najprawdopodobniej
zostanie wprowadzona w ciągu najbliższych kilku lat.

Tak jak w przypadku innych technologii wychwytywania wtórnego, dwutlenek węgla zawarty w gazach spalinowych jest absorbowany w jednym
reaktorze i desorbowany w drugim.
Ważną zaletą technologii CCL jest
to, że sorbentem jest wapień – naturalny, niedrogi, łatwo dostępny na
całym świecie minerał, który nie ma
negatywnego wpływu na środowisko.
Jednakże główną zaletą CCL w porównaniu z technologiami opartymi
na ciekłych sorbentach jest eksploatacja w wysokiej temperaturze powyżej
650°C. Oznacza to, że ciepło wymagane do regeneracji sorbentu może
być wykorzystane w wysoce wydajnym cyklu parowym do produkcji
energii elektrycznej. To sprawia, że
kary za brak efektywności wychwytywania są raczej niskie – mieszczą się
w zakresie 6–7 punktów procentowych (w tym dotyczące kompresji
CO2) w przypadku elektrowni węglowych, czyli są znacznie niższe, niż
w przypadku konkurencyjnych technologii. Ponadto koszty ograniczenia
emisji CO2 są również dużo niższe.
Jednym z wyzwań dotyczących technologii CCL jest dezaktywacja sor-

bentu w procesie spiekania i siarkowania, a także rozcieńczanie z udziałem
popiołu. W tym celu należy do procesu
dodać pewną ilość wapienia. Jednakże
dezaktywacja i rozcieńczenie to raczej
wolno przebiegające procesy, przez co
stabilne warunki w instalacji mogą być
osiągnięte dopiero po ok. 50 godzinach
ciągłej pracy.
Głównym osiągnięciem instalacji testowej w pilotażowej elektrowni o mocy
1 MW było uzyskanie kilku punktów
operacyjnych o stabilnych warunkach
przy różnych prędkościach dodawania
wapienia, dla różnych rodzajów paliwa
(węgiel kamienny i brunatny), wielkości
cząstek paliwa, rodzajów wapienia itd.
Udowodniono, że można osiągnąć wydajność wychwytywania CO2 na poziomie powyżej 90% dla kilku punktów
operacyjnych o stabilnych warunkach.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/przygotowanie-do-wdrozeniatechnologii-ccl-w-elektrowniachweglowych
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
http://cordis.europa.eu/

Spalanie w pętli chemicznej dla zakładów gazowniczych
kompensujących emisję CO2
Nowa metoda spalania gazu eliminująca konieczność kosztownej separacji
gazu została skutecznie przygotowana
do zastosowania na większą skalę.
Nowa metoda pozwala na znaczne
zmniejszenie kar związanych z wydajnością instalacji gazowo-parowej
w porównaniu do alternatywnych
technologii wychwytywania CO2,
a także na zmniejszenie o 60% kosztów ograniczenia emisji CO2 w porównaniu do technologii oczyszczania
za pomocą związków aminowych.
Konsorcjum chce poszerzyć zakres
stosowania tej technologii o spalanie
biomasy.
Mimo że obecne metody spalania gazu
ziemnego są czystsze niż spalanie ropy
naftowej, czy węgla, wciąż generują
CO2 w mieszaninie gazów spalinowych zawierającej azot, parę wodną
i inne substancje.
W tej postaci dwutlenek węgla nie
może być składowany ani poddany
recyklingowi. Rozwiązanie tego problemu było celem naukowców uczestniczących w finansowanym przez UE
projekcie SUCCESS (Industrial steam
generation with 100 % carbon capture
and insignificant efficiency penalty —
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Scale-Up of oxygen Carrier for Chemicallooping combustion using Environmentally SuStainable materials). Szukali oni
opłacalnej, alternatywnej metody
spalania i postawili na technologię
CLC (spalanie w pętli chemicznej).
Największą zaletą technologii CLC
jest to, że powietrze i paliwo nigdy
się nie mieszają oraz że można pominąć pochłaniający dużą ilość energii
etap separacji gaz-gaz (oddzielenie
CO2 od strumienia gazów spalinowych), który jest często stosowany
w przypadku innych metod wychwytywania dwutlenku węgla. To pozwala
na znacznie obniżenie kosztów energetycznych związanych z separacją
CO2.
W projekcie SUCCESS skupiono się
na dwóch najważniejszych aspektach
technologii: skalowaniu produkcji
nośników tlenu i skalowaniu konstrukcji układu reaktora. Głównym
celem projektu było przygotowanie
technologii CLC do wdrożenia
w instalacjach o mocy wejściowej
w zakresie 10 MW. W tym celu
zwiększono produkcję materiałów
będących nośnikami tlenu zostały
skalowane do kilku ton i przedsta-

wiono koncepcję reaktora odpowiednią dla tych wielkości produkcji.
Główną trudnością było przekształcenie produkcji materiału przenoszącego
tlen ze skali laboratoryjnej do produkcji wielotonowej. Skalowanie to obejmowało dwa kluczowe aspekty: identyfikację surowców dostępnych
w ilościach przemysłowych i skalowanie samego procesu produkcji.
Produkcja nośników tlenu na dużą
skalę przebiega przy użyciu surowców, które są bardziej zanieczyszczone niż czyste chemikalia stosowane
w produkcji na skalę laboratoryjną.
Wyzwaniem jest określenie wpływu
tych zanieczyszczeń na produkt końcowy i wybór najbardziej odpowiedniego surowca. Problemy te zostały
rozwiązane w trakcie realizacji projektu i udało się uzyskać produkcję na
poziomie 3,5 tony materiału.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/spalanie-w-petli-chemicznej-dlazakladow-gazowniczychkompensujacych-emisje-co2
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
http://cordis.europa.eu/
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Internetowe narzędzia pomagające operatorom zakładów
w wyborze najbezpieczniejszej metody magazynowania CO2
Przed uzyskaniem koncesji
i wdrożeniem w życie plany magazynowania CO2 muszą zostać uznane za
bezpieczne i niezawodne. Największym
problemem w tym kontekście jest zapobieganie ucieczce CO2. Obecnie dostępnych jest wiele opcji i strategii,
jednak wybranie tej właściwej może
sprawiać kłopot.
U c z e s tn i cy pr o j e k tu M I RE C OL
(Remediation and mitigation of CO2 leakage) przeprowadzili pełną analizę istniejących i przyszłych narzędzi zaradczych
i łagodzących. Skupiając się przede
wszystkim na zabezpieczeniach umieszczanych w obrębie zbiorników magazynowych lub w ich pobliżu, zespół zgromadził dane dotyczące skuteczności
tych zabezpieczeń, zaś wysnute wnioski
przedstawił w specjalnym podręczniku
oraz dedykowanym narzędziu internetowym.
Zależnie od wymogów obowiązujących
w zakładzie docelowym, narzędzie to
ocenia każdą dostępną technologię pod
kątem trwałości, prawdopodobieństwa
powodzenia, zasięgu przestrzennego
oraz czasu reakcji i kosztów, a nawet

porównuje różne dostępne możliwości.
Filip Neele, lider projektu w TNO
i koordynator projektu MIRECOL,
omawia uzyskane wyniki i ich możliwy
wpływ na rozwój technologii CCS
w Europie.
Prowadzone przez Pana badania dotyczą w głównej mierze ucieczki CO2.
Czy uważa Pan, że ucieczka ta może
być barierą ograniczającą wprowadzenie technologii CCS?
Ryzyko ucieczki CO2 ze zbiornika nie
jest przeszkodą we wdrażaniu technol o g i i C C S . W ł a ś c iw y w y b ó r
i konstrukcja instalacji pozwalają ograniczyć to ryzyko, zaś z pozostałymi
można sobie poradzić, stosując odpowiednie strategie monitorowania.
Dzięki temu w niezwykle rzadkim
przypadku ucieczki dwutlenku węgla
operatorzy mogą podjąć odpowiednie
środki naprawcze. Projekt MIRECOL
zwiększył liczbę opcji dostępnych
w tym zakresie.
Na podstawie zebranych danych
stwierdziliśmy, że operatorzy instalacji
mają o wiele większy wybór środków

naprawczych, niż wynika to
z przyjętych planów zaradczych. Nasz
projekt stanowi fundament, od którego operatorzy mogą zacząć tworzenie własnych systemów środków
zaradczych w procesie rozbudowy
i składania wniosku koncesyjnego, jak
również pomaga wybrać odpowiednie działania naprawcze w razie nagłej
sytuacji.
Czy istnieje jedna konkretna technologia, którą można uznać za najlepszą?
Nie istnieje technologia, którą można
by uznać za uniwersalną.
W niektórych przypadkach wystarczające jest samo zatłaczanie, inne
mogą wymagać bardziej złożonych
czynności.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/internetowe-narzedziapomagajace-operatorom-zakladow-w
-wyborze-najbezpieczniejszej-metody
-magazynowania-co2
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
http://cordis.europa.eu/

Przyspieszenie w dążeniach do ograniczenia emisji przez
transport publiczny
W ramach programu JIVE (Wspólna
inicjatywa na rzecz pojazdów wodorowych w Europie), który jest finansowanym ze środków UE projektem mającym
na celu wprowadzenie 139 bezemisyjnych autobusów zasilanych ogniwami
paliwowymi w dziewięciu miastach –
pierwsze wdrożenie na taką skalę
w Europie – organizowane jest wspólne
udzielanie zamówień. Wprowadzenie 63
nowych autobusów w ciągu zaledwie
kilku miesięcy oznacza, że cel projektu,
polegający na podwojeniu liczby bezemisyjnych autobusów w Europie, jest już
skutecznie realizowany.
Ben Madden, dyrektor Element Energy,
koordynatora projektu w Zjednoczonym Królestwie, wyjaśnia, że skoordynowane podejście do zakupu dużej liczby
takich autobusów zwiększa standaryzację oraz znacząco obniża koszty, umożliwiając miastom realizowanie ambitnego
celu wdrażania bezemisyjnych autobusów.
Projekt został uruchomiony z zamiarem
wprowadzenia około 140 takich nowych
autobusów w dziewięciu miastach,
w pięciu krajach Europy – to pierwsze
wdrożenie na taką skalę w Europie.
W dążeniach do ograniczenia emisji

pochodzących z transportu publicznego, autobusy zasilane wodorowymi
ogniwami paliwowymi dowiodły już
swojej skuteczności w kilku projektach w Europie, jak przedstawia
to publiczno-prywatne partnerstwo
pod nazwą Wspólne Przedsiębiorstwo
na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych.
Nadal jednak przed pełną komercjalizacją piętrzą się poważne przeszkody.
Największą z nich jest to, że w porównaniu do konwencjonalnych autobusów, te z ogniwami paliwowymi
wiążą się z wyższymi kosztami posiadania. Istnieje jeszcze bariera rynkowa,
z którą mierzą się wszystkie nowe
technologie: potrzeba spełnienia potrzeb publicznych przez sprawdzoną
dostępność i niezawodność. Ponadto
konieczne jest zbudowanie
kompleksowej infrastruktury
tankowania.
Partnerzy projektu JIVE przewidują, że skoordynowane
zamówienia, w ramach których kilka miast i regionów
może działać wspólnie, pozwolą na składanie dużych
zamówień u poszczególnych
producentów autobusów,
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Źródło: Tapeciarnia.pl

zyskując tym sposobem na efekcie
skali. Poza tym dzięki takiemu grupowemu podejściu zamówienia mają
wspólne specyfikacje techniczne. Planowane floty są większe niż wprowadzane wcześniej – od 10 do 30 autobusów. Przywiązywana jest też waga do
zbudowania wydajnych łańcuchów
dostaw i usług utrzymania.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/przyspieszenie-w-dazeniach-doograniczenia-emisji-przez-transportpubliczny
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
http://cordis.europa.eu/

Ostrzeżenie – wzrost temperatury o trzy stopnie „zniweluje”
starania Europy na rzecz redukcji emisji
Wyniki nowych badań, wspieranych
częściowo przez finansowane ze środków UE projekty, ostrzegają, że
wzrost globalnej temperatury o trzy
stopnie odwróci wysiłki Europy na
rzecz obniżenia zanieczyszczenia ozonem.
Pomimo porozumienia międzynarodowego COP21 w sprawie utrzymania
globalnego ocieplenia poniżej dwóch
stopni, zespół naukowców zajmujący
się projektem opisanym w czasopiśmie
»Nature Communications« ostrzega, że
globalny wzrost temperatury jest nie
tylko możliwy, lecz nawet bardzo
prawdopodobny, zważywszy na zaplanowane wkłady ustalone na szczeblu
krajowym (INDC) przedstawione na
COP21.
Konkretnie w raporcie z badań napisano, że jeśli kraje obniżą swoje emisje
gazów cieplarnianych zgodnie z ustaleniami COP21 z 2015 r., planeta może
ogrzać się o trzy stopnie powyżej ery
preindustrialnej do roku 2050. Od
kilku dekad europejskie przepisy ograniczające emisje ozonu podniosły jakość powietrza i mogłyby teoretycznie
przynosić owoce aż do roku 2050. Ale

zmiana klimatu i równoczesne zanieczyszczanie ozonem w wyniku emisji
w innych regionach świata przechyliłyby szalę, niwelując tak intensywne starania Europy. W scenariuszu przyjmującym wzrost o trzy stopnie klimatolodzy przewidują podwojenie do roku
2100 globalnego stężenia metanu.
Na podstawie symulacji numerycznych
z użyciem kaskady modeli chemii atmosferycznej i klimatu, opracowanych
w ramach dofinansowanego ze środków UE projektu ECLIPSE
(zakończonego w 2015 r.), naukowcy
ostrzegają, że w tym scenariuszu europejskie wysiłki na rzecz zredukowania
emisji ozonu zostaną skutecznie zniwelowane. Twierdzą też, że najbardziej
ucierpią regiony przemysłowe, duże
ośrodki miejskie oraz Europa Południowa. Przy wzroście temperatury o trzy
stopnie zamiast dwóch, jakość powietrza znacznie pogorszyłaby się, zwłaszcza w Europie Południowo Wschodniej, której populacja byłaby
poważnie zagrożona przez średnio 100
dni w roku, w czasie których poziom
ozonu przekraczać będzie normy. Naukowcy ostrzegają, że biorąc pod uwagę

negatywne skutki nawet krótkoterminowego narażenia na dzienne stężenia ozonu, miałoby to poważne konsekwencje dla zdrowia ludzi oraz
roślinności.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/ostrzezenie-wzrosttemperatury-o-trzy-stopniezniweluje-starania-europy-na-rzeczredukcji-emisji-2539
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
http://cordis.europa.eu/

Prof. Kociolek: glony to źródło paliwa przyszłości
Spośród wszystkich znanych obecnie
glonów, okrzemki są najbardziej obiecującym źródłem substancji do produkcji
biopaliw – powiedział PAP prof. John P.
Kociolek biolog z Uniwersytetu Colorado w Boulder. Jego zdaniem paliwo
z glonów będzie stosowane powszechnie na świecie już w 2090 r.
„Okrzemki są łatwe w hodowli, spośród
wszystkich glonów produkują najwięcej
oleju w przeliczeniu na jedną komórkę,
a struktura tego oleju, czyli budowa
łańcucha węglowodorowego jest zbliżona do struktury węglowodorów wchodzących w skład ropy naftowej. Dlatego
właśnie w tych jednokomórkowych
organizmach wodnych upatrywana jest
przyszłość produkcji biopaliw" - przekonuje prof. Kociolek szef Katedry Ekologii i Biologii Ewolucyjnej na Uniwersytecie Colorado w Boulder oraz dyrektor
Muzeum Przyrodniczego tej uczelni.
Jak wyjaśnił, dotychczas produkcję olejów testuje się na trzech grupach glonów: zielenicach, złotowiciowcach
i właśnie okrzemkach. „W nich naukowcy odnajdują największy potencjał, jeśli
chodzi o produkcję biopaliw. Pamiętajmy jednak, że obecnie znanych jest ok.
225 tys. gatunków glonów" – zaznaczył.
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Zdaniem prof. Kociolka „glony to źródło paliwa przyszłości". „Glony potrzebują światła, dwutlenku węgla i tzw.
substancji biogenicznych, czyli związków fosforu i azotu. Wykorzystywane
do produkcji paliwa korzystałyby
z dwutlenku węgla czyli głównego gazu
cieplarnianego oraz substancji biogenicznych, których nadmiar powoduje
niekorzystne zmiany w ekosystemach
wodnych. Dlatego też planuje się budowę wielkoskalowych hodowli glonów w pobliżu konwencjonalnych
elektrowni emitujących dwutlenek
węgla albo w sąsiedztwie oczyszczalni
ścieków, skąd można czerpać związki
fosforu i azotu" - tłumaczył biolog.
„Produkcja paliwa z glonów jest nie
tylko ekologiczna, ale też bardzo wydajna. Ilość oleju uzyskanego z obszaru
przeznaczonego na hodowlę glonów
jest tysiąckrotnie większa od ilości
oleju uzyskanego z pola rzepaku
o takiej samej powierzchni” - zaznaczył.
„Węgiel i ropa naftowa są paliwami
nieodnawialnymi, których złoża na
świecie niebawem się skończą. Nato-

miast słońce, wiatr i rośliny to surowce odnawialne, których wyczerpanie nam nie grozi. Stany Zjednoczone są obecnie na zaawansowanym
etapie badań związanych z produkcją
paliw z glonów, gdyż nie chcą być
uzależnione od dostaw z Bliskiego
Wschodu" - wyjaśnił amerykański
naukowiec. Według niego paliwo
z glonów będzie stosowane na szeroką skalę ok. 2090 r.
„Obecnie ropa naftowa jest tania
i nie opłaca się zastępować jej paliwem produkowanym z glonów. Galon benzyny kosztuje w USA mniej
więcej 2 dolary, zaś galon paliwa
z glonów to koszt ok. 9 dolarów.
Dlatego też wielkopowierzchniowe
hodowle glonów, przede wszystkim
okrzemek, wykorzystuje się obecnie
do produkcji tzw. zdrowej żywności,
przede wszystkim suplementów diety" – objaśnił.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/prof-kociolek-glony-to-zrodlopaliwa-przyszlosci
Źródło: PAP
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Dr Karolina Laszczyk - twórczyni maleńkich
superkondensatorów
Prace nad miniaturyzacją urządzeń do
gromadzenia energii - tzw. superkondensatorów - prowadzi dr Karolina
Laszczyk z Politechniki Wrocławskiej.
W tym roku badaczka wygrała w konkursie "Innowacja jest kobietą".
W konkursie Fundacji Kobiety Nauki
– Polska Sieć Kobiet Nauki nagradzane są wynalazczynie - autorki innowacyjnych rozwiązań. W tym roku nagrodę główną otrzymała dr Karolina
Laszczyk. To badaczka z Międzywydziałowego Zakładu Mikroinżynierii
i Fotowoltaiki Politechniki Wrocławskiej.
"Pracuję nad miniaturyzacją urządzeń,
w tym nad chipowymi superkondensatorami zwanymi również kondensatorami elektrochemicznymi" - mówi
w rozmowie z PAP dr Laszczyk.
Badaczka opowiada, że superkondensatory - podobnie jak baterie - służą
do gromadzenia energii. W odróżnieniu jednak od nich bardzo szybko, np.
w ciągu sekund, ładują się i rozłado-

wują. Na przykładzie samochodu
elektrycznego rozmówczyni PAP
wyjaśnia, czym są superkondensatory. "Na dzień dzisiejszy baterie
i superkondensatory uzupełniają się.
Baterie dostarczają energii, aby pojazd mógł jak najdłużej jechać.
A superkondensatory dostarczają
moc, aby pojazd ruszył lub gwałtowanie zahamował" - opisuje. Jak
dodaje, superkondensatory wciąż
nie są w stanie gromadzić tyle energii, co baterie.
W opracowanym przez dr Laszczyk
superkondensatorze elektrody są
tysiące razy mniejsze aniżeli w komercyjnym kondensatorze, a przy
tym mają identyczne osiągi tj. pojemność, napięcie zasilania, energię
i moc. W produkcji nowych mikrosuperkondensatorów badaczka wykorzystała nanorurki węglowe.
A one - w przeciwieństwie do wykorzystywanego w komercyjnych
superkondensatorach węgla aktyw-

nego - mogą gromadzić więcej ładunków elektrycznych w tej samej objętości i lepiej przewodzą prąd elektryczny.
Dzięki temu z mniejszej objętości uzyskujemy podobną, a nawet wyższą
energię.
Jak wyjaśnia, postęp w miniaturyzacji
superkondensatorów przydać się może
chociażby w tworzeniu coraz mniejszych urządzeń elektronicznych czy
układów scalonych. Kiedy zmniejsza się
wymiary elektrod takiego superkondensatora (w rezultacie mikrosuperkondensatora), wymiana jonów między
katodą i anodą zachodzi znacznie szybciej. Dzięki temu czas ładowania skraca
się do mili- a nawet mikrosekund.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/dr-karolina-laszczyk-tworczynimalenkich-superkondensatorow-2532
Źródło: PAP

Ekspert: aby skutecznie walczyć ze smogiem, trzeba zmienić
świadomość Polaków
Do skutecznej walki z problemem
smogu w Polsce niezbędna jest zmiana
świadomości w całym społeczeństwie
- twierdzi w rozmowie z PAP Wiktor
Warchałowski z krakowskiego startupu Airly, który tworzy w polskich
miastach sieć sensorów monitorujących stan powietrza.
"Choć o smogu i zanieczyszczonym
powietrzu jest w ostatnich latach
coraz głośniej, wiele osób wciąż postrzega go jako problem niewystępujący bezpośrednio w ich otoczeniu" mówi Warchałowski.
Z takim postrzeganiem smogu stara
się on walczyć za pomocą sieci sensorów monitorujących stan powietrza.
Mierzą one m.in. poziom stężenia
w powietrzu pyłów zawieszonych
PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz
wilgotność powietrza. Dzięki temu
czujniki te dostarczają w miarę kompletnego obrazu warunków w pobliżu
sensorów.
"Bliskość tych urządzeń sprawia, że
jesteśmy świadomi realności problemu - tego, że wcale nie jest on oddalony o parę kilometrów" - tłumaczy
Warchałowski. "Bez uwzględnienia
w działaniach antysmogowych takiego
właśnie aspektu psychologicznego problemu smogu nie uda się rozwiązać" - mówi.

Po zgromadzeniu danych na temat
poziomu zanieczyszczenia powietrza, opracowane przez krakowską
firmę sensory nakładają te dane na
dostępną online mapę, pokazującą
jakość powietrza w danym momencie. Smog to problem lokalny, nawet
w miejscach oddalonych od siebie
o zaledwie kilka kilometrów jakość
powietrza może się diametralnie
różnić - stąd też, jak tłumaczą ich
twórcy - konieczne jest stworzenie
gęstej sieci urządzeń.
"Urządzenia mierzące parametry
dotyczące powietrza oraz jego zanieczyszczenia są tylko jednym
z elementów systemu" - mówi Warchałowski. "Oprócz tego mamy
także platformę,
na której wizualizujemy
wyniki
tych pomiarów,
jak również udostępniamy prognozę zanieczyszczenia" - opisuje.
Właśnie prognozy
jakości powietrza
- jak tłumaczy
rozmówca PAP są jednym z najważniejszych
elementów systemu. "Tworzone

są za pomocą algorytmów sztucznej
inteligencji: na podstawie wszystkich
zbieranych przez nas danych, także
pogodowych, na temat ukształtowania
terenu czy wiatru. Analizując je, algorytmy AI tworzą prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny" - tłumaczy.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/ekspert-aby-skutecznie-walczyc-zesmogiem-trzeba-zmienic-swiadomoscpolakow
Źródło: PAP
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Wyjazd Studyjny do Elektrociepłowni Fortum Värme
w Sztokholmie
CBE Polska zaprasza do wzięcia udziału
w wycieczce do sztokholmskiej elektrociepłowni Fortum, która odbędzie
się w terminie 28-29 września
2017 roku.
Wycieczka studyjna do elektrociepłowni Fortum w Sztokholmie będzie kontynuacją prelekcji wygłoszonej przez
prezesa zakładu, Andersa Egelrud,
podczas VI edycji Forum of Biomass
and Waste, które odbyło się 9 marca
2017 roku.
Fortum Varme wraz z Miastem Sztokholm jesienią 2016 roku uruchomili
jedną z największych i najnowocześniejszych elektrociepłowni na biomasę
o mocy 130 MW energii elektrycznej
i 280 MW w energii cieplnej. CHP
Vartan używa odpadów leśnych i odpadów drzewnych do produkcji energii
cieplnej dla prawie 200.000 gospo-

darstw domowych. Elektrociepłownia produkuje 1,700 GJ ciepła i 750
GWh energii elektrycznej rocznie.
Dzienne zużycie zrębki wynosi około 12.000 metrów sześciennych (mln
m³ rocznie). Dzięki nowej elektrowni 90% produkcji energii Fortum
Värme bazuje na odnawialnych źródłach energii, dzięki czemu zmniejsza
emisję CO2 w Sztokholmie o 126
000 ton rocznie oraz o 650 000 ton
rocznie w UE.
Cały artykuł:
http://cbepolska.pl/pl/wyjazdsztokholm.html

Rzecznik patentowa PW: naukowcy zbyt rzadko korzystają
z baz patentów
Naukowcy zwykle dobrze znają publikacje naukowe w swojej dziedzinie
badań, ale w zbyt małym stopniu korzystają z baz danych dot. patentów.
A tam też jest wiedza przydatna
w badaniach - o mitach dot. patentów
mówi rzecznik patentowa Politechniki
Warszawskiej dr Grażyna Padee.
PAP: Z jakimi mitami dotyczącymi
patentowania spotyka się pani pracując
z naukowcami?
Dr Grażyna Padee, rzecznik patentowa
Politechniki Warszawskiej: Jeśli ktoś
opracował nowatorski produkt, to
powinien go chronić, bo dzięki temu
uzyskuje przewagę nad konkurencją.
Ale czasem spotykam się z przekonaniem, że nie warto patentować, bo to
trudne, kosztowne, patent łatwo
obejść i trudno wyegzekwować.
PAP: No to po kolei. Czy patentowanie jest trudne?
G.P.: Tak, ale można sobie z tym łatwo
poradzić - współpracując z rzecznikiem
patentowym. Rzecznik przygotowuje
dokumentację zgłoszenia patentowego
zgodnie ze ścisłymi regułami określonymi w przepisach. Niewiele jest tu miejsca na dowolność. Nie bez powodu
więc nasz zawód powstał. Rzecznik
reprezentuje także patentującego
przed urzędem patentowym i sądami.
PAP: A co pani powie na stwierdzenie,
że patentowanie jest drogie?
G.P.: To półprawda. Na początku trzeba zgłosić wynalazek w urzędzie patentowym we własnym kraju. W Polsce
opłata wynosi 500 zł. A jeśli korzysta-
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my z usług rzecznika patentowego dochodzą opłaty za jego wynagrodzenie - kilka tysięcy złotych. Jeśli
wynalazek opracowano na uczelni,
zwykle to ona ponosi te koszty.
Dużo wyższe wydatki zaczynają się
jednak, kiedy chce się rozszerzyć
ochronę na inne kraje. Na zgłoszenie w Europejskim Urzędzie Patentowym trzeba zarezerwować - razem z wynagrodzeniem rzecznika ok. 20 tys. zł. Na rozszerzenie
ochrony za granicę ma się 12 miesięcy od tego pierwszego, polskiego,
zgłoszenia. Jest więc trochę czasu na
zebranie tych środków.
PAP: No to teraz porozmawiajmy
o skuteczności ochrony. Taka sytuacja: naukowcy nie chcą opatentować
swojego rozwiązania, bo boją się, że
ktoś zobaczy ich patent, odtworzy
pomysł, trochę go zmieni i będzie na
tym zarabiał. Co pani na to?
G.P.: To jeden z mitów, który występuje częściej wśród naukowców
niż wśród przedsiębiorców. Ochrona patentowa ma być czymś w rodzaju szerokiego parasola. Zgłoszenia patentowe można i należy więc
formułować tak, by pomysł chroniony był dość szeroko. Na tyle szeroko, by trudno było patent obejść,
zmieniając któryś element na jego
ekwiwalent.
PAP: Czyli pewnie to rzecznik patentowy pomaga tak sformułować

wniosek, żeby patentu nie dało się
łatwo ominąć?
G.P.: Tak. We współpracy rzecznika
z grupą twórców powstaje zgłoszenie, które ma na celu uzyskanie jak
najszerszej, ale racjonalnej ochrony
patentowej dla rozwiązania. Bo
ochrona nie może być ani zbyt wąska
- żeby patentu nie można było zbyt
łatwo obejść - ani zbyt szeroka, bo
patent będzie można zbyt łatwo unieważnić - np. wykazując, że w którejś
swojej części nie jest nowatorski.
Dobrze pozyskana ochrona patentowa jest niezwykle skuteczna. Wystarczy spojrzeć na wojny o patenty między gigantami przemysłu IT. Albo to,
co się dzieje, kiedy kończy się ochrona patentowa np. na leki. W ciągu
miesięcy albo nawet dni pojawiają się
na rynku ekwiwalenty.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/rzecznik-patentowa-pwnaukowcy-zbyt-rzadko-korzystaja-zbaz-patentow
Źródło: PAP

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

Str. 7

ROK 2017

Prezydent podpisał nowelizację dot. zmian w trybie
zabiegania o granty
Zmiany w trybie przyznania kategorii
naukowej oraz grantów badawczych
z narodowych agencji zakłada nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki, którą
podpisał prezydent Andrzej Duda.
Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych
ustaw przewiduje m.in. częściowe wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego (Kpa)
z procesu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Podobnie, jeśli chodzi o zasady przyznawania
środków finansowych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz
Narodowe Centrum Nauki (NCN).
Nowelizacja - według resortu nauki,
który zaproponował zmianę przepisów ma się przyczynić "do zracjonalizowania
(usprawnienia) procesu przyznawania
kategorii naukowej oraz środków na
projekty finansowane przez NCBR oraz
NCN" oraz ma wyeliminować
"wątpliwości w zakresie charakteru
prawnego postępowań prowadzonych
w ramach przyznawania kategorii nau-

kowej przez ministra oraz w obu
centrach".
Do postępowań w sprawach przyznania kategorii naukowej jednostce naukowej nie będzie się stosowało niektórych przepisów Kpa.
Przepisy te zakładały, że organy
administracji publicznej musiały
zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania.
A przed wydaniem decyzji musiały
umożliwić stronom wypowiedzenie
się co do zebranych dowodów
i materiałów.
Tymczasem, jak zwracali uwagę
przedstawiciele resortu nauki, droga do przyznania kategorii naukowej nie jest typowa dla postępowań Kpa. Ewaluacji podlega jednocześnie ok. 1 tys. jednostek naukowych, a oceny dokonuje ok. 200
ekspertów z różnych dziedzin.
Podobnie niestandardowe - według
resortu nauki - są dla postępowań
Kpa postępowania w sprawie przyznania środków finansowych

Źródło: Tapeciarnia.pl
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w programach prowadzonych przez
NCBR oraz NCN.
Projekt ustawy przewiduje też możliwość finansowania większego zakresu
działań związanych z wydawaniem
czasopism i monografii naukowych,
służących upowszechnianiu wyników
badań i wprowadzania ich do obiegu
międzynarodowego.
Poza tym zgodnie z nowymi przepisami minister nauki będzie mógł przyznać środki na nowe programy - m.in.
ukierunkowane na wspieranie młodych naukowców lub osób rozpoczynających karierę naukową - również
uczelniom. Minister będzie miał też
większe możliwości, by zwiększyć
dotacje na utrzymanie potencjału badawczego.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/prezydent-podpisal-nowelizacjedot-zmian-w-trybie-zabiegania-ogranty
Źródło: PAP

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
Horyzont 2020 - 8. Program Ramowy Unii Europejskiej - największy unijny program
w zakresie badań naukowych i innowacji, z budżetem na lata 2014-2020 wynoszącym
blisko 80 mld euro. Programu Horyzont 2020 został podzielony na trzy zasadnicze filary: Doskonała baza naukowa, Wiodąca
pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne, w ramach których wyszczególniono priorytety tematyczne. Ponadto w programie Horyzont 2020 wyodrębniono obszary: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa, Nauka
z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii.
Struktura programu H2020

Informacje o programie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://kpk.gov.pl/
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Programy pracy 2016-2017 dla wszystkich obszarów:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
Uwaga!
W poniższym przeglądzie przedstawiono tylko wybrane obszary i topiki programu Horyzont 2020, uwzględniające szeroko
pojęte badania i analizy energetyczne.
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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
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 realizować 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
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Infrastruktura badawcza
Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na kolejne lata, wspieranie jej potencjału w zakresie innowacji
i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii i współpracy międzynarodowej.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/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,
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

6.09.2017
8.11.2017
18.10.2017

WYZWANIA SPOŁECZNE
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
Konkursy dotyczące m.in. efektywnych łańcuchów wartości, odporności surowców, produkcji przyjaznej środowisku, mórz
i wód śródlądowych (niebieski wzrost), zabezpieczania dostaw biomasy dla produkcji i usług opartych na produktach pochodzenia
naturalnego, biotechnologii przemysłowej, bio-gospodarki, rolnictwa.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf
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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
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
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

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
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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

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-2017en.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
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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.
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/

Źródło : NFOSiGW
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: 1.12.2017.
Termin składania wniosków na granty standardowe: 1.12.2017.
http://visegradfund.org/

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - COST
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera
koordynację badań finansowanych z funduszy narodowych, między innymi w obszarze fizyki, chemii, technologii materiałowych,
nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.
Termin składania wniosków: 7.09.2017, godz. 12.00 CET.
http://www.cost.eu/
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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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Konkursy krajowe
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbr.gov.pl

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/
BONUS-185
Tematy konkursu (szczegółowe rozwinięcie tematów w Call fact sheet BONUS call 2017: Synthesis):

Sustainable marine and freshwater aquaculture development perspectives in the Baltic Sea region

A synthesis of knowledge on the Baltic Sea food webs including an outlook for priority future studies

Towards improved environmental status assessment and monitoring systems for the Baltic Sea

Policy instruments and institutions for nutrient abatement

High frequency automated in situ observations in the Baltic

Development of a unified access point for science-based virtual decision support tools for ecosystem-based management in the
Baltic Sea and its drainage

Non-monetary values of the Baltic Sea ecosystem goods and services provided to human lifestyles and well-being

Improved maritime risk analysis and mitigation

Cumulative effects of human activities: linear and non-linear interactions and knowledge gaps
Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród nich są państwami członkowskimi programu BONUS-185 (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja).
Termin wstępnej rejestracji wniosków: 9.0.2017, godz. 17.00 CEST.
Termin składania pełnych wniosków: 9.11.2017, godz. 17.00 CEST.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: II kwartał 2018.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/aktualnosci/art,5422,otwarcie-konkursu-synthesis-w-ramachprogramu-bonus-185.html
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
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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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: 9.10.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,5412,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eurekakonkurs-22017.html
http://www.eurekanetwork.org/
ERA-Net SMART GRID PLUS
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.
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
ERA-NET BIOENERGY
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. Otwarcie naboru w ramach 12. konkursu ERA-NET Bioenergy planowane jest na październik 2017 r.
Termin składania wniosków wstępnych planowany jest na styczeń 2018.
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12th call - Pre-announcement
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,5377,informacja-o-planowanym
-naborze-w-ramach-era-net-bioenergy.html


działania wdrażane przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

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)
Do konkursu mogą przystąpić podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie
uzyska dofinansowania). Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9
ust. 1 oraz w § 10 ust. 6 rozporządzenia MNiSW, t.j.:
1)
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa
kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres
kategorii badań przemysłowych;
2)
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej
niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych;
3)
200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością
innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
4)
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
1)
60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych;
2)
70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis.
W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat:
1)
stanowi innowację produktową lub procesową oraz
2)
charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech,
funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Termin składania wniosków: 2.10-29.12.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs51112017szybka-sciezka-dla-msp-/
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA I KONSORCJA
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). Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać
się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
Do konkursu mogą przystąpić:
1)
podmioty, będące przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014, które nie spełniają
kryterium MŚP
2)
konsorcja przedsiębiorstw, spełniające łącznie poniższe warunki: a) konsorcjum składa się wyłącznie z przedsiębiorców
będących przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014, b) w jego skład wchodzi co
najmniej dwóch (nie więcej niż 5) przedsiębiorców, c) Lider konsorcjum posiada status przedsiębiorcy innego niż MŚP,
d) każdy z Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:
1)
5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
2)
10 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw.
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 6 rozporządzenia MNiSW, t.j.:
1)
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa
kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres
kategorii badań przemysłowych;
2)
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej
niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące
w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych;
3)
200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością
innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
4)
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa może wynieść maksymalnie:
1)
60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
2)
50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw;
3)
70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych
przez danego przedsiębiorcę.
W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat:
1)
stanowi innowację produktową lub procesową oraz
2)
charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech,
funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.
Termin składania wniosków: 2.10-29.12.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs61112017szybka-sciezka-dla-duzych-przedsiebiorcow-ikonsorcjow/
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.
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Obszary badawcze, na których skupiają się działania Programu Sektorowego PBSE to:

energetyka konwencjonalna,

energetyka odnawialna,

sieci elektroenergetyczne,

nowe produkty i usługi.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace
rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). 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.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 miliony PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 40 milionów PLN.
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat.
W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat:
1)
stanowi innowację produktową lub procesową oraz
2)
charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech,
funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca przewiduje wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych na terytorium RP.
Wdrożenie wyników prac B+R rozumiane jest jako:

wprowadzenie wyników tych prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac
B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej
innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac
w celu ich dalszej odsprzedaży).
Termin składania wniosków: 2.10-1.12.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs6122017pbse/

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
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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: 19.03-21.05.2018.
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.
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 przedsiębior-
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cy/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)
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),
3)
lub 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.
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.
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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.
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
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.
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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. Termin 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.
Termin składania wniosków: 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 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.
Termin składania wniosków: 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. Termin 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.
Termin składania wniosków: 2.10 2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/
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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: 2.10 2017.
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
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: 2.10 2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/
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
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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:

23.10.2017 – dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim,

23.10.2017 – dla beneficjentów programu TEAMING (moduł MAB PLUS),

20.12.2017, 29.06.2018 — konkursy standardowe.
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
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 naukowo-przemysłowym, 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/
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MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
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).
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
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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).
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 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 proCC BY-NC-SA 3.0 PL
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jektowej;
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.
2.

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;

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: 31.10.2017.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-wnioskow-o-finansowanie-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-na-2018-r.html

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.
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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.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
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;

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.
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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.
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.
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.
Termin składania wniosków: 28.12.2017 bądź do wyczerpania alokacji środków 7 000 000,00 zł (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: (4.08.2017)
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 (28.08.2017):
http://www.pois.gov.pl/media/43000/harmonogram_20170828.pdf
http://www.pois.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)
Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych; innowacje społeczne, współpraca międzynarodowa.
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Harmonogram naborów (29.08.2017):
http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
http://www.power.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC)
Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo.
Harmonogram naborów POPC (3.08.2017):
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/42026/POPC_Harmonogram_naborow_03082017.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
INNOWATOR MAZOWSZA
Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do dwóch
grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych
naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach:
Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec.
Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

w kategorii Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce: 25.000 zł brutto,

II miejsce: 15.000 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł. brutto;

w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec

I miejsce: 15.000 zł brutto,

II miejsce: 12.500 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł brutto,

oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu.
Zgłaszający się do konkursu przedsiębiorcy muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
istniejącą nie dłużej niż 10 lat. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.
Za innowacje w nauce nagrodzeni będą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.
Termin składania wniosków: 25.09.2017.
https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/informator-mazowsza/ix-edycja-konkursu.html

UWAGA!! Powyższy przegląd nie uwzględnia wszystkich możliwości finasowania prac badawczych, rozwojowych i wdrożeń. Informacje dotyczące planowanych terminów naborów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji wdrażających, spotkań informacyjnych, informacji uzyskanych drogą mailową lub telefoniczną. Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między podanymi datami a rzeczywistymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów.

Źródło: Tapeciarnia.pl
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Wydarzenia
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/confer
ence

2017.09.07
Warszawa
Spotkanie informacyjne dotyczące
I konkursu na projekty otwarte
w ramach programu GOSPOSTRATEG
Spotkanie informacyjne dotyczące
I konkursu w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących
się rynków” GOSPOSTRATEG.
Celem spotkania jest zapoznanie się
potencjalnych Wnioskodawców
z warunkami realizacji projektów
w ramach I konkursu programu strategicznego GOSPOSTRATEG.
Głównym przesłaniem programu GOSPOSTRATEG jest podniesienie społecznego kapitału i szersze włączenie się
Polaków w różne formy aktywności
publicznej i w konsekwencji odblokowanie ważnych rezerw społecznej energii
oraz sprawczości w wyniku czego obywatele będą mogli aktywnie wpływać na
poprawę jakości swojego życia i kondycję ekonomiczna kraju. Istotą programu
jest wsparcie istniejących mechanizmów
transferu wiedzy oraz pobudzanie nowych, wzmacniających konkurencyjność
i innowacyjność polskiej gospodarki.
http://www.ncbr.gov.pl/programystrategiczne/gospostrateg/aktualnosci/art,5447,sp
otkanie-informacyjne-dotyczace-ikonkursu-na-projekty-otwarte-wramach-programu-gospostrateg.html

Drugie z serii sześciu webinariów
poświęconych tematom RDI. Wydarzenie jest zatytułowane „Innovation
Strategies and innovation management”
i będzie się koncentrować na kwestiach związanych z zarządzaniem
innowacjami, strategiami innowacyjnymi i przykładami strategii modelowych.
Webinarium jest wyjątkową okazją,
aby porozmawiać z europejskimi
specjalistami, posiadającymi duże
doświadczenie w zakresie strategii
innowacji w projektach RDI, komercjalizacji wyników badań i zarządzania
własnością intelektualną.
https://www.eap-plus.eu/

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 pol-

skiego 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 początkującym, 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

2017.09.07
Webinarium EaP Plus „Strategie
innowacji i zarządzanie innowacjami” w temacie RDI
CC BY-NC-SA 3.0 PL

Źródło: Tapeciarnia.pl

Wydarzenia
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
.php/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 radiobio-

logii,
ochrona przed promieniowaniem,

techniki radioanalityczne,

systemy sterowania nuklearnego,

pomiary promieniowania,

aplikacje radioterapeutyczne,

zarządzanie odpadami promieniotwórczymi,

kontrola jakości i zarządzanie
jakością w technologiach
jądrowych,

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
Warszawa
Krajowy Dzień informacyjny
NMBP
Dzień Informacyjny będzie poświęcony tematyce konkursów w obszarze
NMBP w perspektywie następnych 3
lat. Szczególny nacisk będzie położony na zmienioną formułę i specyfikę
określoną w Programie Pracy H2020
na lata 2018-2020 (obecnie na etapie
finalizacji).
Dzięki potwierdzonej obecności
przedstawiciela Komisji Europejskiej,
będą mieli Państwo możliwość aktywnego udziału w spotkaniu.
http://www.kpk.gov.pl/?event=krajow
y-dzien-informacyjny-nmbp

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

2017.09.13
Bruksela, Belgia
Workshop „Design and get
involved in the next H2020 bioenergy proposals”
Warsztaty/ spotkanie brokerskie
dotyczące przyszłych (2018-2019)
konkursów Programu Horyzont
w obszarze bioenergia.
https://events.provisoevent.no/sintefe
nergi/events/design-and-get-involvedin-the-next-h2020-bioenergyproposals/register

Źródło: Tapeciarnia.pl
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ROK 2017

Wydarzenia
2017.09.13
Warszawa
Warsztaty „Otwarte Huby Innowacji”
Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną
(istniejącą bądź nowo tworzoną) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy
i rozwiązań technologicznych, wspierając swoich klientów w działaniach pilotażowych, testach i działaniach walidacyjnych.
Celem szkoleń jest pokazanie idei hubów jako ekosystemów skupiających
dostawców technologii, ich klientów
(przede wszystkim MŚP), jak również
instytucje finansujące B+R+I oraz regulatorów.
http://www.kpk.gov.pl/?event=otwartehuby-innowacji

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 znacząco 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/107
1,mifid-ii-w-energetyce

2017.09.18
Gliwice

CC BY-NC-SA 3.0 PL

Unia energetyczna: implikacje
dla Polski
Celem konferencji jest poinformowanie zainteresowanych podmiotów
z całej Polski o potencjalnie niemałych zagrożeniach (i być może pewnych szansach) wynikających z unii
energetycznej, jak i omówienie możliwości przygotowania się do wdrożenia jej założeń ze szczególnym
uwzględnieniem następujących aspektów:

bezpieczeństwa ekoenergetycznego, które umożliwia zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy;

ochrony i ew. zwiększenia
konkurencyjności polskiej
gospodarki i poszczególnych
wspólnot lokalnych.
Z racji bardzo istotnych, a stosunkowo mało dotychczas rozpoznanych
implikacji unii energetycznej, obszary
te wymagają pogłębienia wiedzy
i szczególnego zaangażowania ze
strony administracji samorządowej
i rządowej oraz zainteresowania
i aktywności przedstawicieli nauki
i przedsiębiorstw energetycznych
(z perspektywy kreowania nowych
rozwiązań technologicznych, które
pozwolą polskiej energetyce sprostać
wyzwaniom wynikającym z unii energetycznej). W obliczu tych trudnych
wyzwań - mających znaczenie zarówno bieżące, jak i długookresowe niezmiernie istotna jest dobra współpraca wszystkich sektorów oraz podmiotów władzy publicznej. Istnieje
znaczne niebezpieczeństwo, że
w wyniku wdrożenia założeń unii
energetycznej – w świetle dostępnych obecnie publicznie dokumentów
(m.in. pakietu dot. unii energetycznej
Komisji Europejskiej z 25 lutego 2015
r.) – może nastąpić wyraźny wzrost
cen energii elektrycznej, który spowoduje zmniejszenie konkurencyjności polskiej gospodarki (w tym polskich miast i gmin), a w dalszej konsekwencji stworzy niekorzystne warunki funkcjonowania wszelkich podmiotów gospodarczych w naszym kraju.
W świetle danych odnoszących się
do liczb bezwzględnych ceny energii
elektrycznej są w Polsce obecnie
relatywnie niskie. Jednak ceny te w
stosunku do siły nabywczej klasyfikują
Polskę w grupie pięciu krajów UE,
które charakteryzują się już obecnie
najdroższą energią elektryczną.
https://www.silesia.org.pl/aktualnosci/
konferencja-pn-unia-energetyczna-

implikacje-dla-polski-18-wrzesnia2017-r,74

2017.09.19
Bruksela, Belgia
Konferencja SPIRE o przyszłości
przemysłu przetwórczego
Przedstawiciele Komisji Europejskiej
i szefowie firm podzielą się swoją
wizją na temat przyszłości przemysłu
przetwórczego.
Dwa dodatkowe dni poświęcone
będą sesjom tematycznym i spotkaniu
brokerskiemu.
https://www.spire2030.eu/news/new/
2017-eu-process-industry-conference

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/h2020circula
reconomy

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, zagło-

Wydarzenia
sowało przeciwko reformie. Szereg
propozycji zaproponowanych przez
Radę Unii Europejskiej będzie skutkować wzrostem kosztów 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-20212030/

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.
Podczas spotkania 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 pro-

jektowanych 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, aktualną wykładnię kluczowych
regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, 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/

2017.09.21
Warszawa
Systemy wsparcia OZE po nowelizacji ustawy o OZE A.D.
2017
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Wydarzenia
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 technicznoadministracyjne.
Pierwsza część zajęć 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.
Druga część zajęć prowadzona będzie
z wykorzystaniem komputerów. Eksperci wspólnie z uczestnikami zarejestrują
konto, zgłoszą instalację do systemu,
złoż ą dek lar acj ę bądź w niosek
o prekwalifikację, a także szczegółowo
omówią i zaprezentują Państwu najistotniejsze funkcjonalności IPA, przybliżając
strukturę i zasady działania systemu.
https://powermeetings.eu/konferencja/sy
stem-aukcyjny-w-ustawie-oze/

2017.09.21
Londyn, Wielka Brytania
The Future of Energy Supply
Kwestie związane z dostawą energii
ulegają nieuniknionym zmianom - zmiany
regulacyjne, wymagania klientów, nowe
podmioty i technologie. Konferencja
Future of Energy Supply to ważne wydarzeniem dla każdego, kto zmaga się
z tymi problemami i zmianami. W konferencji udział wezmą zarówno przedstawiciele kadry kierowniczej największych
firm i instytucji dostawczych, jak i nowych uczestników wchodzących na
rynek dostaw energii. Podczas spotkania
omówione zostaną istotne kwestie
kształtujące długoterminowe perspektywy dla dostawców energii.
http://www.marketforce.eu.com/events/
energy/energy-supply#overview

2017.09.22
Warszawa
Warsztaty Twinning
W trakcie warsztatów zaprezentowane
zostaną zasady aplikowania oraz aspekty
finansowo-prawne programu Twinning.
Program Twinning – ma na celu znaczne
wzmocnienie w określonej dziedzinie
badań rozwijającej się instytucji poprzez
nawiązanie współpracy z co najmniej
CC BY-NC-SA 3.0 PL

dwiema innymi instytucjami, które
w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.
Twinning to rodzaj współpracy sieciowej, rozwijanej w oparciu o przedstawioną strategię rozwoju.
Warsztaty poświęcone będą konkursowi WIDESPREAD-05-2017.

Otwarcie naboru –
11.05.2017.

Termin ostatecznego zgłaszania projektów – 15.11.2017.

Wartość projektu – do
1 miliona euro.

Okres realizacji projektu – do
3 lat.
http://www.kpk.gov.pl/?event=warszt
aty-twinning-2

2017.09.25 - 2017.09.26
Rawa Mazowiecka
II Forum Pelletu 2017
Celem Forum Pelletu jest przedstawienie sytuacji w jakiej znajduje się
obecnie rynek pelletu w Polsce
i Europie, zainicjowanie dyskusji na
temat kierunków jego rozwoju oraz
umożliwienie nawiązania kontaktów
biznesowych.
Podczas dwóch dni prelekcji, warsztatów i paneli dyskusyjnych, przedstawiciele branży będą mieli okazję zapoznać się m.in. 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/

2017.09.26 - 2017.09.27
Raszyn
Cyberbezpieczeństwo przemysłowe w sektorze Energetycz-

nym, 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
- 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/

2017.09.26
Warszawa
Konferencja Techniczna ECONSEC TECH - Bezpieczeństwo
infrastruktury przemysłowej
i energetycznej
Najbliższa edycja konferencji będzie
poświęcona omówieniu w gronie
przedstawicieli instytucji państwowych, ekspertów i praktyków wyzwań dla przemysłu i energetyki
w obliczu wymogów regulacyjnych
odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa w firmach wobec cyber
zagrożeń. Oprócz kwestii legislacyjnych skoncentrujemy się na technologiach na potrzeby cyberbezpieczeństwa z perspektywy przemysłu

Wydarzenia
i energetyki – czyli praktycznych
rozwiązaniach wdrożonych lub
wdrażanych przez biznes. Ponadto
omówione zostaną zagadnienia dotyczące m. in. wykorzystania infrastruktury przemysłowej i energetycznej w cyfryzacji kraju, innowacyjnych technologii, urządzeń lub procesów obecnie stosowane w kraju
i za granicą. W ramach konferencji
zajmiemy się również mechanizmami
sztucznej inteligencji (AI) jako sposobem na zahamowanie fali zagrożeń
i zwiększenia bezpieczeństwa systemów IT.
http://tech.econsec.pl/informacje/

2017.09.26
Łódź
Dzień informacyjny i warsztaty
dotyczące uczestnictwa w programie COST
Spotkanie i warsztaty dotyczące
aplikowania w Europejskim Programie Współpracy NaukowoTechnicznej COST. COST to program finansowany przez UE, który
umożliwia naukowcom tworzenie
interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich
wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie
tematów naukowych.
W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

COST Framework: Co to jest
i jak to działa?

COST Actions: Jak się zaangażować?

COST Open Call: Jak przygotować udany projekt COST
Action?

Efekty udziału w działaniach
COST.

Krajowy udział w działaniach
COST.
Ważną częścią spotkania będą
warsztaty, które poprowadzą polscy
naukowcy realizujących projekty w
ramach programu COST.
http://centrumnauki.uni.lodz.pl/index
.php/2017/09/04/dzien-informacyjnyprogramu-cost/

2017.09.26
Warszawa
Pomoc publiczna w sektorze
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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/konferencja
/pomoc-publiczna-w-sektorzeenergetycznym/

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 dotyc zą ce z asa d projek tow ania
i budowy kotłów energetycznych,
przemysłowych i ciepłowniczych,
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 pracy w trybie regulacyjnym,

narzędzia do planowania badań i diagnostyki elementów
kotłów i rurociągów pracują-
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Wydarzenia
cych 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?option
=com_content&view=article&id=1435&I
temid=1704#faqnoanchor

2017.09.27
Warszawa
Polityka środowiskowa, a rozwój
przemysłu i energetyki
Jesienna edycja konferencji będzie poświęcona omówieniu w gronie przedstawicieli instytucji państwowych, ekspertów i praktyków wyzwań dla przemysłu
i energetyki w obliczu zmian regulacyjnych odpowiedzialnych za kwestie
ochrony środowiska, w tym m. in. dotyczących jakości wody i ścieków. Oprócz
kwestii legislacyjnych skoncentrujemy
się na technologiach na potrzeby środowiska z perspektywy energetyki, ciepłownictwa i przemysłu – czyli praktycznych rozwiązaniach wdrożonych lub
wdrażanych przez biznes.
http://utilities.powerpol.pl/informacje/

http://www.targienergii.pl/

2017.10.03 - 2017.10.04
Bruksela, Belgia
Industrial Innovation Info Days
2017
Dzień informacyjny programu „LEIT /
NMBP” w programie Horyzont 2020.
Będzie to okazja do zapoznania się
z tematami najbliższych konkursów
w dziedzinie nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, zaawansowanych technologii produkcji i przetwarzania, biotechnologii oraz inicjatyw partnerstwa publiczno prywatnego w ramach obszaru
NMBP.
Podczas sesji brokerskich i spotkań,
uczestnicy będą mogli zaprezentować
swoje pomysły na projekty i spotkać
potencjalnych partnerów z podobnych dziedzin w celu opracowania
przyszłych propozycji projektów.
https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/RT
D-III2017/start

2017.10.05 - 2017.10.06
Katowice
XIX Sympozjum InformacyjnoSzkoleniowe Diagnostyka I Remonty Urządzeń CieplnoMechanicznych Elektrowni Diagnostyka Wspierająca Przedłużanie Eksploatacji I Elastyczną
Pracę Elektrowni
Wśród bloków energetycznych opa-

lanych węglem bloki długoeksploatowane stanowią zdecydowaną większość. Te z nich, które zostały odpowiednio zmodernizowane
w zakresie spełnienia wymagań prawnych oraz przedłużenia trwałości
będą eksploatowane do ok. 2035
roku. Dla takiego rozwiązania nie ma
racjonalnej alternatywy.
Bloki te, zwłaszcza 200 MW i 360
MW, będą potrzebne w KSE nie tylko
w celu zapewnienia odpowiedniego
wolumenu mocy, ale przede wszystkim jako elastyczne jednostki zapewniające stabilność systemu elektroenergetycznego. Stan techniczny
i dyspozycyjność okażą się najważniejszymi kryteriami oceny ich przydatności do dalszej eksploatacji.
P r o N ov u m w e w s p ółpr a c y
z wszystkimi grupami energetycznymi
od wielu lat przygotowuje się do jak
najlepszego zrealizowania tego zadania. Opracowaliśmy wytyczne przedłużania eksploatacji elementów krytycznych urządzeń cieplnomechanicznych w perspektywie 350
tys. godzin pracy, zaimplementowaliśmy je w systemach informatycznych
nadzorujących stan techniczny
w trybie on-line, stworzyliśmy systemy integrujące informacje o historii
i warunkach eksploatacji oraz dyspozycyjności. To stworzyło warunki do
uzyskiwania wiedzy dającej możliwość
nie tylko prognozowania trwałości,
ale także predykcji uszkodzeń. Opracowaliśmy podstawy Diagnostyki 4.0
dla Elektrowni 4.0.
Mamy nadzieję, że tegoroczne Sym-

2017.09.28 - 2017.09.29
Jachranka
Targi Energii 2017
Organizowane już po raz czternasty
Targi Energii stanowią unikalne forum,
umożliwiające spotkanie wszystkich
podmiotów uczestniczących
w krajowym rynku energii. Idea organizacji Targów Energii narodziła się
w 2004 roku, jako pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w Polsce, mające stanowić miejsce wymiany doświadczeń, dyskusji nt. zmian na rynku energii, prezentacji ofert, zawierania porozumień handlowych, a przede wszystkim kontaktów
sprzedawców z odbiorcami.
Wzorem poprzednich lat Targi składają
się zarówno z części seminaryjnej, jak
i tzw. handlowego parkietu targowego,
na którym można będzie zapoznać się
bezpośrednio z ofertami sprzedawców
energii elektrycznej.
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Wydarzenia
pozjum stworzy warunki do wymiany poglądów i doświadczeń oraz
będzie ważnym elementem dyskusji
wokół strategii dla polskiej energetyki, w tym zwłaszcza dla dalszej eksploatacji bloków 200 MW i 360
MW.
Tematyka sympozjum:

przedłużanie eksploatacji
urządzeń cieplnomechanicznych elektrowni,

podszczytowa i szczytowa
praca bloków energetycznych,

modernizacje poprawiające
elastyczność urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni,

diagnostyka wspierająca
przedłużanie pracy długoeksploatownych urządzeń
cieplno-mechanicznych elektrowni,

diagnostyka wspierająca
dyspozycyjność bloków eksploatowanych w trybie regulacyjnym,

elektrownie w nadchodzącej
epoce Gospodarki 4.0,

zarządzanie wiedzą o stanie
technicznym urządzeń,

wykonywanie diagnostyki
w zdalnym trybie,

innowacyjne metody badań
i oceny stanu technicznego
urządzeń energetycznych,

technologie zwiększające
trwałość urządzeń.
https://www.pronovum.pl/Sympozja_
i_konferencje/XIX_Sympozjum_Info
rmacyjno-Szkoleniowe

2017.10.10 - 2017.10.11
Bruksela, Belgia
RE-Source 2017
Konferencja dotycząca odnawialnych źródeł energii oraz możliwość
zwieszenia ich udziału w miksie energetycznym.
http://resource -event.eu/event information/

2017.10.10 - 2017.10.11
Opole
VIII Konferencja „Inwestycje
w Energetyce, Ciepłownictwie
i Przemyśle - Nowe Technologie
dla Ochrony Środowiska”
K onf eren c ja sk ier ow an a je s t
do: przedstawicieli kadry zarządzającej i technicznej ds. inwestycji, specjalistów ds. ochrony środowiska reprezentujących przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze oraz przemysł,
przedstawicieli firm oferujących usługi
oraz urządzenia dla ochrony środowiska oraz zainteresowanych instytucji (RDOŚ, NFOŚiGW), samorządów
i uczelni technicznych.
http://konferencje.nowaenergia.com.pl/ochronasrodowiska/2017/

2017.10.11 - 2017.10.12
Kraków
3. Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych 4INSULATION oraz 2. Targi Efektywno-

ści Energetycznej EFE
3. Międzynarodowe Targach Izolacji
Przemysłowych 4INSULATION to
jedyne w Polsce wydarzenie dla profesjonalistów z branży izolacji przemysłowych, firm przemysłu energetycznego, chemicznego i petrochemicznego, spożywczego, dystrybutorów, konstruktorów, monterów,
konserwatorów instalacji, osób
kształcących się w zawodzie oraz
branży, które poszukują oszczędności. Przy tej okazji warto również
poznać inne metody gwarantujące
oszczędność energii, odwiedzając
Targi Efektywności Energetycznej w
Przemyśle EFE, które będą towarzyszyć 4INSULATION.
W programie:

7. Mistrzostwa Polski Monterów Izolacji Przemysłowych;

III Konferencja NaukowoTechniczna HEAT not LOST;

Warsztaty „Białe certyfikatydodatkowe środki na finansowanie efektywności energetycznej w firmie”,

Pokazy bezpiecznego montażu rusztowań i prac wysokościowych.
http://www.4insulation.eu/pl/

2017.10.15 - 2017.10.18
Zakopane
XXXI Konferencja "Zagadnienia
Surowców Energetycznych
i Energii w Gospodarce Krajowej. Surowce energetyczne
i energia"

2017.10.10 - 2017.10.11
Berlin, Niemcy
Masterclass "Energy Storage
Reality Check"
Forum dotyczące technicznego
i ekonomicznego aspektu wdrażania
technologii magazynowania energii.
Podczas forum zaprezentowane
zostaną różne technologie magazynowania energii, sposoby doboru
najlepszych technologii magazynowania, możliwości rynkowe dla technologii magazynowania, sposoby na
pozyskanie inwestorów.
http://www.globaleventslist.elsevier.c
om/events/2017/10/masterclass energy-storage-reality-check/
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Wydarzenia
Konferencja dotycząca surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej.
Tematyka XXXI Konferencji obejmuje
następujące zagadnienia:

górnictwo węgla kamiennego
w bilansie energetycznym kraju,

zasoby krajowych surowców
energetycznych i racjonalne ich
wykorzystanie,

paliwa dla energetyki: rynki
i technologie,

tendencje rozwojowe polskiego
i europejskiego sektora paliw
i energii,

zapotrzebowanie na paliwa,
energię elektryczną i cieplną,

energetyka gazowa, jądrowa,
odnawialna, rozproszona,

magazynowanie energii,

rynki i giełdy paliw i energii,

emisyjność paliw, handel emisjami,

zagrożenia dla krajowej energetyki.
Ponadto:

popyt i podaż na surowce
i energię,

efektywność energetyczna,

odnawialne źródła energii: potencjał, systemy wsparcia, inwestycje,

koszty pozyskania paliw
i energii,

konkurencyjność paliw i energii,

ceny paliw i energii,

regulacje prawne w sektorze
górnictwa i energetyki,

bezpieczeństwo energetyczne
Polski i UE,

ochrona środowiska a gospodarka paliwowo-energetyczna,

realność planów a rzeczywiste
potrzeby krajowej energetyki,

produkcja energii z odmetanowania kopalń,

technologie energii wodorowej
i ich zastosowanie,

dywersyfikacja dostaw paliw,

problemy emisji gazów cieplarnianych,

zagadnienia transportu
w handlu paliwami,

surowce wtórne i odpadowe
z górnictwa i energetyki,

ciepłownictwo i skojarzone wytwarzanie energii,

finansowanie inwestycji proeko-

CC BY-NC-SA 3.0 PL

logicznych i mechanizmy
wsparcia.
https://min-pan.krakow.pl/se/

2017.10.16 - 2017.10.17
Poznań
XXI Międzynarodowy Kongres
Ochrony Środowiska ENVICON
Environment
Wydarzenie dotyczące wszystkich
najważniejszych aspektów ochrony
środowiska. Tematyka sesji: gospodarka odpadami, gospodarka wodna,
OZE, zrównoważony transport elektromobilność, gospodarka
o obiegu zamkniętym, innowacyjna
gmina.
http://envicon.abrys.pl/

2017.10.16 - 2017.10.17
Katowice
II Seminarium Aktualne problemy funkcjonowania OSDn
Celem Seminarium jest wymiana
praktycznych doświadczeń pomiędzy
przedstawicielami OSD oraz prezentacja nowych rozwiązań i technologii
wspierających operatorów OSD.
Tematyka Seminarium obejmować
będzie omówienie aktualnych problemów funkcjonowania niezależnych
OSD w zakresie obowiązujących
wymagań URE w procesie koncesji
i taryf, obowiązków OSD wynikających z nowej Ustawy OZE, zabezpieczenia systemów OSD w zakresie
cyberbezpieczeństwa, omówienie
systemów monitorowania zużycia
mediów w kontekście ustawy o efektywności energetycznej, a także
przedstawienie doświadczeń z przyłączania mikroinstalacji OZE do sieci
OSD.
http://konferencje.nowaenergia.com.pl/osd/2017/

2017.10.17
Warszawa
Konkluzje BAT – odstępstwa
czasowe i wdrażanie regulacji
28 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska przyjęła Konkluzje BAT zawierające restrykcyjne normy środowiskowe dla przemysłu i energetyki.
Oprócz wielkości emisji ujętych
w detektywie IED dotyczących 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 17 sierpnia 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.
Seminarium dotyczyć będzie możliwości uzyskania odstępstw czasowych oraz wdrażania zapisów konkluzji BAT.
https://powermeetings.eu/szkolenie/k
onkluzje-bat-odstepstwa-czasowe-iwdrazanie-regulacji/

2017.10.17 - 2017.10.18
Tallinn, Estonia
2017 Innovation Procurement
Conference
Konferencja dotycząca zamówień
innowacyjnych. Celem konferencji
jest budowanie potencjału, wymiana
doświadczeń i tworzenie sieci kontaktów związanych z głównymi inicjatywami w zakresie zamówień na innowacje w całej Europie oraz ułatwienie współpracy między zainteresowanymi stronami w celu omówienia nowych pomysłów, inicjatyw
i możliwości finansowania.
http://eafip.eu/events/conference_on
_innovation_procurement/

2017.10.18 - 2017.10.19
Wrocław
III Kongres Energetyczny Bezpieczeństwo, transformacja,
efektywność
Celem Kongresu jest przedstawienie
poglądów i umożliwienie rzeczowej
dyskusji na temat najważniejszych
zagadnień obecnych w polskiej
i światowej energetyce. W przeko-

Wydarzenia
naniu organizatorów tematem najwyższej wagi jest nadal kwestia bezpieczeństwa energetycznego.
W trakcie Kongresu będziemy się
starali odpowiedzieć m.in. na pytania
dotyczące procesu formowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego oraz jej treści.
Współczesne rynki energii charakteryzują się coraz większą dynamiką
zmian. Można zaryzykować twierdzenie, że znajdują się w permanentnej transformacji. Jest ona stymulowana z jednej strony przez postęp
technologiczny, z drugiej przez postępujący proces otwierania i integrowania się rynków energii. Przejawem zachodzących zmian jest m.in.
dynamiczny rozwój towarowych
giełd energii i gazu. To właśnie najnowsze trendy w handlu energią
i paliwami na rynkach światowych
będą jednym z głównych tematów
obrad na tegorocznym DKE.
Tematyka obrad obejmie także zagadnienia związane z wdrażaniem
innowacji
podnoszących efektywność w szeroko rozumianej energetyce.
http://www.dise.org.pl/pl/kongres/20
17/kongres-2017

2017.10.19 - 2017.10.21
Brasov, Rumunia
Conference for Sustainable
Energy, CSE 2017
Konferencja na temat zrównoważonej energii to międzynarodowe wydarzenie promujące systemy odnawialnych źródeł jako część obecnych
i przyszłych zrównoważonych rozwiązań i technologii.
Głównym jej celem jest promowanie
złożonych, zintegrowanych rozwiązań dla budowy zrównoważonego
środowiska, poprzez rozwijanie
systemów odnawialnych źródeł
energii w budynkach efektywnych
energetycznie. Omawiane będą systemy konwersji oparte na odnawialnych źródłach, przystosowane do
zastosowania w zdefiniowanej lokalizacji i pokrywające zapotrzebowanie
na ciepło i energię elektryczną
w budynku wraz z nowatorskimi
rozwiązaniami w zakresie oczyszczania ścieków i wykorzystania wody
oraz wykorzystania odpadów jako
surowca dla rozwoju nowych produktów.
http://www.unitbv.ro/cse/Home.aspx
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2017.10.19 - 2017.10.20
Siedlce
III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017
Tematyka tegorocznej edycji Szczytu
dotyczyć będzie filarów polskiej gospodarki przyszłości, czyli branż, firm
i instytucji, które swoją działalnością
i determinacją przyczyniają się do
rozwoju gospodarczego kraju.
W ramach zaplanowanych debat
będą dyskusje ukierunkowane na
zabezpieczenie polskiej gospodarki
pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa
(gospodarczego, energetycznego,
finansowego), jak również potencjału
infrastrukturalnego i innowacyjnego.
Temat przewodni Szczytu: PaństwoGospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw,
projektów i strategii realizowanych
przez Prezydenta RP, Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu
płaszczyznach. Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala, podczas której zostaną wręczone Statuetki
„Bursztyn Polskiej Gospodarki
2017”.
http://osg2017.pl/

2017.10.19 - 2017.10.20
Bełchatów
Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy
Podczas Forum omówione zostaną
najbardziej nurtujące problemy
i zagadnienia z zakresu technologii
spalania i współspalania biomasy.
Spotkanie tworzone jest z myślą
o dalszym rozwoju branży biomasowej.
Forum jest dwudniowym spotkaniem
konferencyjno – warsztatowym, połączonym z prezentacją firm oraz zwiedzaniem Elektrowni, które gromadzi
specjalistów z sektora biomasy. Podczas dwóch dni Forum będą Państwo
mieli możliwość wzięcia udziału
w dyskusjach specjalistów na temat
eksploatacji, bezpieczeństwa technologicznego oraz konserwacji kotłów
do spalania i współspalania biomasy,
jak również badania jej jakości i certyfikacji.

Pierwszego dnia Forum prelekcje
wygłoszą przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych, dostawcy technologii,
instalacji, urządzeń i nowoczesnych
rozwiązań.
Drugiego dnia Forum zapraszamy do
zwiedzania Elektrowni Bełchatów.
https://powermeetings.eu/konferencja
/forum-technologii-w-energetycespalanie-biomasy/

2017.10.20
Sulechów
XIV Konferencja "Energetyka
przygraniczna Polski i Niemiec świat i energia jutra"
W programie konferencji zaplanowane są trzy sesje:

I Sesja: Aktualny stan polskiej
i niemieckiej energetyki
(referaty dotyczyć będą m.in.
rozwoju systemów elektroenergetycznych),

II Sesja: Pakiet europejski –
czysta energia dla wszystkich,
(m.in.: wyzwania stojące
przed polską i niemiecką
energetyką wynikające z pakietu zimowego, konkluzji
BAT oraz dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do
powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania),

III Sesja: Komunalne aspekty
rozwoju energetyki - dyskusja
panelowa (m.in. lokalne systemy zarządzania energią; korzyści wynikające z rozwoju
kogeneracji).
http://www.lubuskaenergetyka.pl/inde
x.php/item/144-obrady-lubuskichenergetyk%C3%B3w

2017.10.24 - 2017.10.26
Tallin, Estonia
Konferencja „Nature-based Solutions: From Innovation to
Common-use”
Gośćmi konferencji będą wiodący
naukowcy, decydenci oraz przedsiębiorcy z całego świata, którzy przedstawią swoje doświadczenia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na środowisku naturalnym.
https://nbs2017.eu/
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Wydarzenia
2017.10.24
Bruksela, Belgia
Horizon 2020 - Energy & Euratom
- Calls for WP 2018-2020 - Brokerage Event
Spotkanie brokerskie i dni informacyjne
poświęcone konkursom programu Horyzont 2020 dotyczącym energii oraz
energetyki jądrowej, przewidzianym na
rok 2018. Wydarzenia będą okazją do
osobistych spotkań z europejskimi naukowcami planującymi złożenie wniosków projektowych w najbliższych konkursach oraz do spotkania
z urzędnikami Komisji Europejskiej.
Spotkanie jest bezpłatne.
https://www.b2match.eu/energycall2018

2017.10.25 - 2017.10.27
Warszawa
RENEXPO® Poland
Targi Energii Odnawialnej i Efektywności
Energetycznej już od kilku lat są miejscem spotkań specjalistów
z branży, wymiany doświadczeń i prezentacji nowości w dziedzinie OZE.
Ideą każdych targów jest prezentacja
oferty wystawców konkretnej i ściśle
określonej grupie docelowej.
W celu ułatwienia zwiedzającym dotarcia do konkretnej oferty, targi zostały
podzielone na czytelne sektory tematyczne. Znajdują się wśród nich:

wytwarzanie energii z drewna,
biomasy, biogazu i biopaliwa
(bioenergia);

energia wiatrowa,

CHP – kogeneracja;

energooszczędne budownictwo
i renowacja budynków;

energia wodna;

pompy ciepła;

energia geotermiczna;

energia słoneczna.
Podobnie jak w roku ubiegłym wystawcy
będą mogli zaprezentować swoje produkty i usługi oraz innowacyjne rozwiązania na wspólnych stoiskach tematycznych, wśród których znajdzie się stoisko
zorganizowane pod hasłem „Razem dla
biogazu”.

dy elektryczne, magazynowanie energii, efektywność energetyczna. Pojawi
się również nowe zagadnienie – inteligentne rozwiązania w energetyce.
Po raz siódmy odbędzie
się Międzynarodowa Konferencja
Fotowoltaiki w Polsce oraz szósta
edycja Forum PV, powstające we
współpracy z Polskim Towarzystwem
Fotowoltaiki i dr Stanisławem Pietruszko. Oba wydarzenia mają międzynarodowy charakter.
Organizatorzy targów wraz z Unią
Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) zapraszają również na 6. Forum Biogazu.
Po raz drugi odbędzie się również
międzynarodowe wydarzenie EVIM
CENTRAL EUROPE „Pojazdy elektryczne i infrastruktura”, podczas
którego, w części otwartej dla
wszystkich gości, zostanie przybliżona
tematyka mobilności elektrycznej.
Zwiedzający zainteresowani zagadnieniami energetyki wodnej już mogą
rezerwować miejsca na dwudniowej 7. Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej, która powstaje we
współpracy z Towarzystwem Elektrowni Wodnych (TEW), Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni
Wodnych (TRMEW), Instytutem
Maszyn Przepływowych im. Roberta
Szewalskiego oraz Polską Akademią
Nauk (PAN).
O efektywności energetycznej obiektów wielkogabarytowych
i wielkokubaturowych będzie natomiast można wiele dowiedzieć się
podczas forum „Energia i budynek”
organizowanym przez redakcję serwisu GlobEnergia.

Podczas najbliższej edycji targów
zostaną również poruszone zagadnienia dotyczące magazynów energii - tej
tematyce poświęcony będzie 2. Międzynarodowy
Kongres
„Magazynowanie energii w Polsce”.
Z kolei o biopaliwach będzie można
zaczerpnąć najświeższych informacji
podczas 6. Konferencji na Temat
Biopaliw organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw.
Z aktualnymi szansami na rynku pracy
w branży OZE będzie można zapoznać się w strefie kariery „Teraz
środowisko”.
Pierwsza konferencja naukowa PC
Z nowości targowych warto wymienić pierwszą konferencję naukową
PORT PC na temat pomp ciepła,
organizowanej jako jedna z dwóch
równoległych sesji tematycznych VI
Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
(PORT PC). Hasłem przewodnim
konferencji będzie „Transfer wiedzy
do przemysłu”. Celem wydarzenia
naukowego jest zainicjowanie współpracy ośrodków naukowych i badawczych z przemysłem. Z jednej strony
takie podejście ma przyczynić się do
uwolnienia potencjału młodych naukowców, z drugiej – stworzyć odpowiednie warunki do wzrostu innowacyjności technologii pomp ciepła. Do
udziału w sesji naukowej zostali zaproszeni przedstawiciele instytutów
naukowych, centr szkoleniowych
i testowych oraz przemysłu.
Prestiżowy konkurs RENERGY AWARD
Tradycyjnie - już po raz szósty, tar-

Merytoryczne wydarzenia towarzyszące
Tegoroczne wydarzenia towarzyszące
będą dotyczyć najpopularniejszych tematów, takich jak: fotowoltaika, biogaz,
biopaliwa, energetyka wodna, samochoŹródło: Tapeciarnia.pl
CC BY-NC-SA 3.0 PL

Wydarzenia
gom będzie towarzyszyć konkurs
o Puchar RENERGY AWARD przyznawany w dwóch kategoriach: wybitna osobowość branży OZE oraz
innowacyjna technologia Targów
RENEXPO® Poland.
Bałkany jako Region Partnerski RENEXPO® Poland 2017
W tym roku po raz pierwszy organizatorzy zdecydowali się na wcielenie
w życie idei Regionu Partnerskiego.
Regionem Partnerskim tegorocznej
edycji będą Bałkany. Nie bez powodu. Energia odnawialna zyskuje
w tym regionie na popularności,
widoczne jest również zainteresowanie firm polskich tym regionem.
Planowane spotkania biznesowe
Targi RENEXPO® Poland 2017
ponownie umożliwią rozszerzenie
sieci cennych kontaktów biznesowych. „Spotkania kooperacyjne”
skierowane są do wszystkich przedsiębiorców, którzy poszukują fachowych partnerów i dostawców
z szeroko pojętego sektora energetycznego, w szczególności działających w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz budynków energooszczędnych. Cel spotkań jest niezmienny od początku istnienia targów – w szybki i łatwy sposób połączyć tych, którzy siebie szukają.
Uczestnictwo w „Spotkaniach kooperacyjnych” jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji online
na stronie internetowej targów.
Podczas RENEXPO® Poland 2017
na zwiedzających będą czekać ponadto takie atrakcje jak: jazdy testowe samochodami elektrycznymi czy
możliwość moderowanego zwiedzania stoisk dla grup zorganizowanych.
www.renexpo-warsaw.com.

2017.10.25 - 2017.10.27
Szczyrk
XIV Konferencja NaukowoTechniczna '2017 pn.: MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH Konkluzje BAT oraz
czyste technologie węglowe dla kotłów rusztowych
Od 1 stycznia 2016 roku istniejące
obiekty energetyczne mają obowiązek stosować nowe regulacje IED,
w tym m.in. nowe surowsze standardy emisyjne. W listopadzie 2016 r.
nastąpiło podpisanie dyrektywy
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MCP, która ustala limity emisji pyłów,
dwutlenku siarki i tlenków azotu,
związków rtęci i pyłu w obiektach
energetycznych o mocy od 1 do 50
M
W
.
Realizacja tych zamierzeń, określonych w konkluzjach BAT, nakłada na
eksploatatorów kotłów rusztowych
wiele nowych obowiązków związanych z podejmowaniem trudnych
decyzji modernizacyjnych oraz inwestycyjnych.
Energetyka będzie musiała dostosować swoje instalacje w praktyce do
jeszcze ostrzejszych, niż wynikające
z dyrektywy IED, norm emisji. Bez
dostosowania do wymagań konkluzji
BAT od 2020 r. instalacjom spalania
grozi brak zgody na ich dalszą eksploatację.
Konieczność zaspokojenia potrzeb
Polski w zakresie ciepła i energii elektrycznej wymusza wdrożenie szerokiego zakresu działań modernizacyjnych, pozwalających na dalszą eksploatację urządzeń kotłowych, głównie
w elektrociepłowniach i ciepłowniach
przemysłowych i komunalnych.
O możliwościach realizacji tych zamierzeń będą Państwo mogli usłyszeć
podczas Konferencji. Jedną metod
jest m.in. konwersja istniejących kotłów rusztowych na spalanie węgla
w złożu fluidalnym, a także nowe
metody spalania węgla w atmosferze
wzbogaconej w tlen oraz różne metody odsiarczania, odazotowania
i odpylania spalin. Przedstawione
zostaną również metody utylizacji
odpadów komunalnych i przemysłowych w kotłach rusztowych.
Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy przedstawicieli kancelarii prawnych biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu wykonawczych aktów
prawnych oraz - z dziedziny technologii - specjalistów z zakresu techniki
kotłowej, przedstawicieli jednostek
naukowo-badawczych, uczelni technicznych, instytutów branżowych
i biur projektowych.
W ramach Konferencji organizowana
będzie Wystawa Problemowa i Sesja
Informacji Naukowo - Technicznej, w
której jednostki badawcze, produkcyjne i eksploatacyjne przedstawią
firmy i osiągnięcia technologiczne.
http://www.cire.pl/item,144283,7.html

2017.10.26 - 2017.10.28
Gdańska

Gdańskie Dni Elektryki 2017
GDE są powszechnie znanym wydarzeniem z zakresu szeroko pojętej
elektrotechniki, energetyki oraz automatyki. Jest to również jedna z niewielu okazji do integracji oraz spotkania na gruncie koleżeńskim i branżowym przedstawicieli środowisk elektrycznych z całego Pomorza i innych
regionów Polski.
http://www.gde.sep.gda.pl/

2017.10.26 - 2017.10.27
Warszawa
7. Polska Konferencja Hydroenergetyczna
Konferencje hydroenergetyczne RENEXPO Poland są platformą dyskusji
nad wyzwaniami, przed którymi staje
sektor energetyki wodnej w Polsce i
w innych krajach Europy w świetle
zmian w otoczeniu prawno administracyjnym, a także możliwości
wynikających z potencjału hydroenergetycznego, stanu techniki oraz uwarunkowań ekonomicznych
i środowiskowych. W roku bieżącym
organizatorzy zamierzają zwrócić
szczególną uwagę na krytyczną sytuację ekonomiczną sektora i możliwości
jej poprawy.
Pozostałe cele szczegółowe obejmują
wymianę opinii i informacji na temat:

perspektyw i obserwowanych
trendów rozwojowych sektora,

doświadczeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych,

nowych rozwiązań technicznych i wyników prac badawczo-rozwojowych.
Obrady toczą się w języku polskim
oraz angielskim, z wykorzystaniem
t łu m a c z e n ia s y m u lt a n ic z ne g o.
W pierwszym dniu przewidziano
omówienie
zagadnień
o charakterze strategicznym oraz
prawno-ekonomicznym – również w
formie dyskusji panelowej. W dniu
drugim przewidujemy omówienie
zagadnień technicznych i prac badawczych. Uczestnicy otrzymają roczną
prenumeratę elektroniczną Energetyki Wodnej¸ dostęp do wersji elektronicznych prezentacji konferencyjnych
oraz materiały drukowane z obszernymi streszczeniami referatów (do 2
stron druku czcionką Times Roman
10 pt). Książki streszczeń zostaną
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Wydarzenia
wydane i opatrzone numerem ISBN
przez Wydawnictwo Instytutu Maszyn
Przepływowych PAN. Autorzy wybranych referatów zostaną zaproszeni do
opracowania artykułów przeznaczonych
do publikacji w czasopismach naukowych.
http://www.renexpowarsaw.com/energia-wodna.html

2017.10.26 - 2017.10.27
Bruksela, Belgia
H2020 Cities of the Future 2017
Spotkanie brokerskie dotyczące przyszłych konkursów programu Horyzont
2020 z obszarów:

“Smart, Sustainable and Resilient
Cities”, “Energy Efficient Buildings”

“Circular Economy (SPIRE, Raw
Materials and Water)

“Mobility for Growth,” “Automated
Road Transport”, “The European
Green Vehicles Initiative”

“Smart Energy Systems and Consumers”.
W spotkaniu weźmie udział około 700
przedstawicieli środowisk naukowych
i przemysłowych oraz przedstawicieli
miast z Europy i Turcji.
https://cof2017.b2match.io/
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.
Centrum Integracji
Badań Energetycznych
CENERG

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

CENERG

Zespół CENERG:
dr inż. Andrzej Sławiński,
dr inż. Aneta Świercz, mgr Maria Kaska
Redaktor Newslettera
dr inż. Aneta Świercz

www.cenerg.com.pl

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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