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WYDARZENIA
2013-05-07 Kazimierz Dolny
Rynek Energii Elektrycznej
Dziewiętnasta Konferencja „Rynek
Energii Elektrycznej” (REE 2013)
odbędzie się pod hasłem „Nowe
regulacje prawne a rzeczywistość”.
Głównymi zagadnieniami
konferencji będą: zmiany
i modyfikacje w prawie
energetycznym Polski
ze szczególnym uwzględnieniem
roli Regulatora i polityki
energetycznej Państwa; techniczne
i ekonomiczne problemy rozwoju
odnawialnych źródeł energii,
rozproszonej energetyki
konwencjonalnej
i układów mikrogeneracji; rynek
energii.
http://www.ree.lublin.pl/

2013-05-07 Gdańsk
Marie Curie Info Day Europa
Spotkanie informacyjne
poświęcone możliwościom
stypendialnym dostępnym w
ramach Akcji Marie Curie w 7. PR
UE, w tym ostatnim aktualnie
otwartym konkursom na stypendia
indywidualne. Podczas spotkania
zaprezentowany zostanie
europejski portal dla mobilnych
naukowców - EURAXERSS, na
którym znajduje się bogata oferta
pracy dla naukowców z całego
świata.
http://www.rpkgdansk.pl/szkolenia

Model EFEN-IEn do oceny efektywności ekonomicznej energooszczędnych przedsięwzięć
Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG opracowało model pod nazwą EFEN-IEn
do wstępnej oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć energooszczędnych objętych
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dziennik Ustaw z dnia 27 sierpnia 2012, poz.
962). Model dostępny jest na stronie:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/model-efen-ien-do-oceny-efektywnosci-ekonomicznejenergooszczednych-przedsiewziec-325
Film przedstawiający projekt SENERES
Zachęcamy do obejrzenia filmu o projekcie SENERES. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój
potencjału
badawczo-wdrożeniowego
najbardziej
zaawansowanych,
doświadczonych
i perspektywicznych części Instytutu Energetyki oraz stworzenie na tej bazie Centrum Badań i Rozwoju
Zrównoważonych Technologii Energetycznych SENERES.
http://cenerg.ien.com.pl/projekt/items/2
Nowe materiały termoelektryczne
Zespół naukowców z Michigan State University (MSU) pod kierownictwem Donalda Morelli - profesora
inżynierii chemicznej i materiałowej - opracował nowe materiały termoelektryczne, umożliwiające
uzyskanie prądu z ciepła odpadowego wytworzonego przez różne urządzenia.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nowe-materialy-termoelektryczne
Zaskakujące ustalenia dotyczące produkcji wodoru przez zielone glony
Jednym z biologicznych sposobów wytwarzania wodoru z energii słonecznej jest fotosynteza.
Kompleksem białkowym, który posiada zdolność do wykorzystania światła słonecznego do rozdziału
cząsteczek wody na elektrony, jony wodoru i tlen jest Fotosystem II. Liczne badania wykazały,
że w określonych warunkach niektóre z elektronów wybijane z Fotosystemu II wykorzystywane są
do wytwarzania wodoru.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/zaskakujace-ustalenia-dotyczace-produkcji-wodoru-przezzielone-glony
Wodór z biomasy roślinnej
Zespół naukowców z Virginia Tech opracował sposób uwalniania dużych ilości wodoru z roślin,
a dokładniej z obficie występującego w roślinach cukru – ksylozy. Podczas nowo opracowanego
procesu właściwie nie dochodzi do uwalnia gazów cieplarnianych. Ponadto nie są używane kosztowne
reagenty ani metale ciężkie. Dodatkowo dzięki ogromnemu rozpowszechnieniu ksylozy w roślinach,
mniejsze są ogólne koszty produkcji wodoru.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/wodor-z-biomasy-roslinnej

Duże możliwości małych ogniw fotowoltaicznych
Naukowcy z Sandia National Laboratories opracowali nowe ogniwa fotowoltaiczne o niewielkich
rozmiarach i kształtach przypominających cekiny. Nowe ogniwa wytwarzane są z krzemu
krystalicznego. Dzięki temu oraz dzięki niewielkim rozmiarom, do produkcji ogniwa generującego taką
samą ilości energii elektrycznej jak standardowe ogniwo półprzewodnikowe o kształcie kwadratu
o boku 15 cm, zużywane jest około 100 razy mniej materiału.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/duze-mozliwosci-malych-ogniw-fotowoltaicznych
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2013-05-09 Katowice
Carbon tax – akcyza na węgiel
i koks – carbon footprint instrumenty finansowe
w kontekście gospodarki
surowcowej
Celem seminarium jest
przedstawienie otoczenia
zewnętrznego i dobrych praktyk
w zakresie akcyzy na węgiel i koks,
w oparciu o przepisy, które weszły
w życie w roku 2012 oraz
przedyskutowanie doświadczeń
przedsiębiorstw w tym zakresie.
Poruszane podczas seminarium
kwestie zostaną poparte
przykładami oraz wskazówkami
w jaki sposób wprowadzać te
zmiany w praktyce.
http://scc.com.pl/konferencje/en/a
we/

2013-05-09 Warszawa
Dobry wniosek w indywidualnych
grantach wyjazdowych Marie
Curie
Wydarzenie poświęcone aktualnie
otwartym konkursom Marie Curie,
w tym przegotowaniu wniosku
do otwartych konkursów.
http://www.iro.sggw.pl/2013/04/2
2/11423/

2013-05-09 Warszawa
Fotowoltaika - jak skutecznie
przeprowadzić proces inwestycji?
Aspekty praktyczne i case studies
Podczas spotkania przedstawione
zostaną informacje dotyczące
praktycznego przeprowadzenia
procesu inwestycji w fotowoltaikę
zarówno przy obecnie
obowiązującym jak i nowym
(planowanym) stanie prawnym.
http://scc.com.pl/konferencje/en/i
f/pl/

Szansa na poprawę integracji energii odnawialnej z siecią
Komisja Europejska zdecydowała przyznać grant o wartości 13,3 miliona Euro konsorcjum eStorage
składającemu się z wiodących firm energetycznych planujących rozwój technologii magazynowania
energii. Misją konsorcjum jest poszukiwanie efektywnych finansowo rozwiązań, które umożliwiłyby
upowszechnienie elastycznych, niezawodnych metod magazynowania energii na terenie Unii
Europejskiej.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/szansa-na-poprawe-integracji-energii-odnawialnej-z-siecia311
Nowa bateria szansą zwiększenia udziału energii słonecznej i wiatrowej w sieciach energetycznych
Naukowcy z U.S. SLAC National Accelerator Laboratory, Department of Energy's (DOE) i Stanford
University
opracowali tanią baterię charakteryzująca się długą żywotnością. Nowa bateria może
przyczynić się do zdecydowanego zwiększenia udziału energii słonecznej i wiatrowej w sieciach
energetycznych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nowa-bateria-szansa-zwiekszenia-udzialu-energii-sloneczneji-wiatrowej-w-sieciach-energetycznych
Nowe ogniwa paliwowe w Centrum Danych Apple
Firma Apple postanowiła podwoić moc instalacji ogniw paliwowych zasilającej Centrum Danych
w Północnej Karolinie. Nowa instalacja osiągnie moc 10 MW, dzięki czemu zyska status największej
instalacji ogniw paliwowych niepodłączonej do publicznej sieci energetycznej.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nowe-ogniwa-paliwowe-w-centrum-danych-apple-332
Naukowcy szacują koszty powszechnego dostępu do energii
Komisja i państwa członkowskie wyraziły poparcie i zaangażowanie w realizację międzynarodowego celu
zakładającego zapewnienie powszechnego dostępu do energii do 2030 r. Obecnie około 1,3 mld osób
na świecie – z czego 84% zamieszkuje na obszarach wiejskich – nie ma dostępu do elektryczności.
Przeprowadzone analizy wykazały, że powszechny dostęp do nowoczesnych źródeł energii wymaga
inwestycji rzędu 65 - 86 miliardów USD rocznie do roku 2030, co stanowi jedynie 3-4 procent
dotychczasowych inwestycji w globalnym systemie energetycznym.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/naukowcy-szacuja-koszty-powszechnego-dostepu-do-energii
Energia (w) przyszłości
Zgodnie z nową analizą przeprowadzoną przez doktora Giorgio Locatelli z Uniwersytetu Lincoln, Mauro
Mancini z Politechniki w Mediolanie i ekspertów firmy Siemens, najlepszym źródłem czystej
zrównoważonej energii są elektrownie wodne, najgorszym zaś elektrownie opalane olejem. W analizie
wzięto pod uwagę ekonomiczne, społeczne i środowiskowego aspekty wykorzystania każdego rodzaju
paliwa.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/energia-w-przyszlosci
Energia geotermalna wykorzystywana do ogrzewania hodowli
Naukowcy z Uniwersytetu w Missouri dowiedli, że dzięki wykorzystaniu energii geotermalnej możliwe
jest dwukrotne zmniejszenie wydatków na ogrzewanie amerykańskich hodowli. Paliwem najczęściej
używanym do ogrzewania hodowli w USA jest ciekły gaz -propan. Ceny tego paliwa charakteryzują się
dużą zmiennością. Jest to szczególnie uciążliwe dla drobnych rolników.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/energia-geotermalna-wykorzystywana-do-ogrzewaniahodowli
Jaki klimat w 2030 roku?
Jak powinna wyglądać polityka klimatyczna i energetyczna UE po 2020 r.? – Musimy jak najszybciej
określić ramy działania do 2030 roku, aby zapewnić odpowiedni poziom inwestycji, który zagwarantuje
zrównoważony wzrost oraz większe bezpieczeństwo energetyczne – mówi komisarz Günther Oettinger.
Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w tej sprawie, które będą m.in. dotyczyć przyszłości
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/jaki-klimat-w-2030-roku
Źródło: ec.europa.eu
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Spotkanie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA w Brukseli
2013-05-13 Międzyzdroje
XVI Konferencja GAZTERM:
"Gazownictwo i ciepłownictwo wspólne cele i perspektywy
rozwoju”
Zasadniczym celem konferencji
będzie przedstawienie możliwości
rozwoju energetyki w oparciu o gaz
ziemny i źródła energii
odnawialnej. W świetle polityki
energetycznej Unii Europejskiej mix
energetyczny powinien ewoluować
w kierunku źródeł gazowych
i odnawialnych. Konsekwencją tego
jest konieczność powstania
w Polsce efektywnego
i transparentnego rynku
kapitałowego nośników
energetycznych, w tym gazu.
http://www.gazterm.pl/

W dniu 17 kwietnia 2013 w Brukseli odbyło się spotkanie Komitetu Wykonawczego European Energy
Research Alliance EERA. W trakcie spotkania omawiano między innymi zagadnienie nadania EERA
osobowości prawnej oraz oceniono funkcjonowanie działających w ramach EERA Wspólnych Programów
Badawczych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/spotkanie-komitetu-wykonawczego-european-energyresearch-alliance-eera-w-brukseli

2013-05-13 Międzyzdroje
VI Forum Przemysłu Energetyki
Słonecznej
Forum jest największym na skalę
krajową spotkaniem branży
energetyki słonecznej. Forum
adresowane jest przede wszystkim
do producentów, instalatorów
i dystrybutorów systemów
słonecznych (cieplnych
i elektrycznych), projektantów,
architektów oraz inwestorów
publicznych i przemysłowych oraz
samorządowców.
http://www.solarforum.ieo.pl/

Przewodnik po zagadnieniach finansowych w 7. Programie Ramowym UE

2013-05-14 Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Szkolenie przygotowujące
do wykonywania audytów
efektywności energetycznej
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 10
sierpnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu audytu
efektywności energetycznej (Dz. U.
z 27.08.2012 poz. 962).
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013051
4_20130516_a

Trzeci doroczny kongres European Energy Research Alliance EERA w Brukseli
Trzeci doroczny kongres European Energy Research Alliance EERA miał miejsce w dniach 18-19 kwietnia
2013 w Brukseli. Celem kongresu było stworzenie możliwości spotkania przedstawicieli ponad 150
instytucji z całej Europy zainteresowanych rozwojem badań energetycznych oraz dyskusja obecnych
i przyszłych możliwości i wyzwań w tej dziedzinie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/trzeci-doroczny-kongres-european-energy-research-allianceeera-w-brukseli
Przewodniki po stypendiach i grantach
Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazały się: Przewodnik po stypendiach,
konkursach i programach dla studentów oraz Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla
młodych naukowców.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/przewodniki-po-stypendiach-i-grantach

Komisja Europejska opublikowała piątą wersję Przewodnik po zagadnieniach finansowych w 7. Programie
Ramowym UE (Guide to Financial Issues relating to 7 Indirect Actions). Dokument dostępny jest
na stronie:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf
Resort nauki i UZP szykują zmiany w prawie przetargowym
Naukowcom należy umożliwić zamówienia z wolnej ręki i zamawianie specjalistycznego sprzętu oraz
zakupy bez przetargu do kwoty 130 tys. euro - uważa MNiSW. Przygotowujący nowelizację prawa Urząd
Zamówień Publicznych (UZP) zapowiada "jeszcze dalej idące zmiany".
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/resort-nauki-i-uzp-szykuja-zmiany-w-prawie-przetargowym
Rząd przyjął założenia projektu zmian w ustawie o finansowania nauki

Źródło: PAP

Mniej pieniędzy dla najsłabszych instytutów i lista kluczowych inwestycji w infrastrukturę badawczą
- to niektóre założenia do projektu nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki. "Rząd proponuje
zmiany, które przede wszystkim zwiększą koncentrację środków przeznaczonych na finansowanie
istotnych zadań związanych z podnoszeniem poziomu badań naukowych i prac rozwojowych oraz
upowszechnianiem nauki, a także umożliwią kierowanie większego strumienia pieniędzy – w ramach
posiadanych środków – do najlepszych jednostek naukowych" - poinformowało CIR w przesłanym PAP
komunikacie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/rzad-przyjal-zalozenia-projektu-zmian-w-ustawie-ofinansowania-nauki
Źródło: PAP
Prof. Konacki: o granty ERC warto się postarać
Warto starać się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, bo są prestiżowe i zapewniają
finansowanie drogich badań – mówi prof. Maciej Konacki w przygotowanym przez ERC filmie,
poświęconym polskim laureatom jej programów. Prof. Konacki "Starting Grant" otrzymał od ERC w 2010
r.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/prof-konacki-o-granty-erc-warto-sie-postarac
Źródło: PAP
Minister Kudrycka chce, by 1 proc. z CIT na naukę obowiązywał od 2014 r.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka chce, aby od 2014 r. przedsiębiorstwa mogły
przekazywać jeden procent podatku CIT na wybraną przez siebie instytucję naukową, dlatego
- jak zaznaczyła - w tej sprawie wywiera presję na ministra finansów.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/kudrycka-chce-by-1-proc-z-cit-na-nauke-obowiazywal-od2014-r
Źródło: PAP
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MF: 1 proc. CIT na naukę, ale po zdjęciu procedury nadmiernego deficytu
2013-05-14 Poznań
Międzynarodowe Targi Energetyki
EXPOPOWER 2013
Wystawcami podczas targów będą
firmy prezentujące ofertę
z obszaru: energetyki,
elektrotechniki, oświetlenia,
maszyn i urządzeń elektrycznych,
przewodów i łączników, sterowania
i kontroli, akcesoriów układów
automatyki, instalacji
odgromowych, budownictwa
energetycznego i ochrony
środowiska w energetyce oraz
przedstawiciele biur projektowych,
zakładów energetycznych, firm
wykonawczych, hurtowni
elektrotechnicznych, działów
energetycznych firm i zakładów
przemysłowych, także
stowarzyszeń i instytucji z branży
elektroenergetycznej.
http://www.expopower.pl/pl/

2013-05-14 Słok k/ Bełchatowa
Doświadczenia z budowy
i eksploatacji bloku 858 MW
w Bełchatowie
Podczas konferencji
przedstawiciele dyrekcji Elektrowni
Bełchatów i inżynierowie Alstom
Power realizujący projekt na
budowę bloku 858 MW omówią
organizację i przebieg budowy oraz
doświadczenia z dotychczasowej
eksploatacji bloku. Przewidziane
jest zwiedzanie bloku pod
przewodnictwem inżynierów
z Elektrowni Bełchatów i firmy
Alstom Power.
http://www.igeos.pl/pl/kalendarzimprez/1609-dowiadczenia-zbudowy-i-eksploatacji-bloku-858mw-w-bechatowie

2013-05-14 Wrocław
Bogata oferta stypendiów
zagranicznych
Wydarzenie dotyczące oferty
stypendialnej, w tym: Stypendia
Marie Curie, DAAD, Top 500
Innovators oraz oferta
Wspólnotowego Centrum
Badawczego.
http://rpk.wroclaw.pl/2013/03/28/
bogata-oferta-stypendiowzagranicznych/

Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, które pozwolą osobom prawnym przekazywać 1 proc.
podatku CIT konkretnym placówkom naukowym. Resort podkreśla, że wprowadzenie tego od 2014 r.
zależy od zdjęcia z Polski przez KE procedury nadmiernego deficytu.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/mf-1-proc-cit-na-nauke-ale-po-zdjeciu-procedurynadmiernego-deficytu
Źródło: PAP
Opublikowano raport dotyczący innowacyjności Europy
Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie Innovation Union Scoreboard 2013 Innowacyjność Unii
Europejskiej stale rośnie, jednocześnie pogłębiła się jednak przepaść między krajami członkowskimi Unii.
Negatywnie na poziom innowacyjności wpłynął spadek działalności gospodarczej oraz
ograniczone inwestycje kapitału podwyższonego ryzyka w latach 2008-2012.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/opublikowano-raport-dotyczacy-innowacyjnosci-europy
Komisarz Tajani: Polska należy do najmniej innowacyjnych krajów UE
Polska, obok Bułgarii, Rumunii i Łotwy, należy do najmniej innowacyjnych krajów UE - poinformował
unijny komisarz ds. przemysłu Antonio Tajani. W latach 2008-2012 wskaźnik innowacyjności w UE rósł
najwolniej w Grecji, na Cyprze i właśnie w Polsce.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/komisarz-tajani-polska-nalezy-do-najmniej-innowacyjnychkrajow-ue
Źródło: PAP
MNiSW i NCBR: w rankingu o innowacyjności nie ma jeszcze nowych danych
Nowy raport o innowacyjności - Polska jest w nim w ogonie UE - nie zawiera najnowszych danych argumentują przedstawiciele resortu nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do polskiego
sektora innowacyjnych technologii przyszła już wiosna - mówi dyrektor NCBR.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/mnisw-i-ncbr-w-rankingu-o-innowacyjnosci-nie-ma-jeszczenowych-danych
Źródło: PAP
Rektorzy: UE nie może oszczędzać na nauce i szkolnictwie wyższym
W programie finansowania badań Horyzont 2020 w budżecie UE potrzeba co najmniej 71 mld euro,
a od deficytu budżetowego kraje członkowskie powinny odejmować wydatki na naukę, innowacje
i rozwój uczelni - uważają konferencje rektorów z Polski, Niemiec i Francji.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/rektorzy-ue-nie-moze-oszczedzac-na-nauce-i-szkolnictwiewyzszym
Źródło: PAP

Unia zaprasza naukowców
Przyjazd na określony czas do Europy jest okazją, z której korzysta rocznie ponad 200 000 studentów
i naukowców z państw trzecich. Zbyt wielu z nich musi jednak stawić czoła zbędnym przeszkodom
administracyjnym. Obowiązujące zasady dotyczące uzyskania wizy studenckiej lub dokumentu
pobytowego są często skomplikowane i niejasne.
Źródło: ec.europa.eu
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/unia-zaprasza-naukowcow
W Warszawie powstała organizacja instytucji zaangażowanych w rozwój nauki
Zwiększenie efektywności działań polskich centrów nauki i innych organizacji ukierunkowanych na rozwój
społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji – to cel zainaugurowanego w Warszawie
porozumienia 22 organizacji non profit.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/w-warszawie-powstala-organizacja-instytucjiŹródło: PAP
zaangazowanych-w-rozwoj-nauki-338
W Białymstoku ruszyła budowa centrum badań nad zieloną energią
25,9 mln zł będzie kosztowała rozpoczęta właśnie budowa innowacyjnego centrum dydaktycznobadawczego Politechniki Białostockiej, które zajmować się będzie m.in. problematyką odnawialnych
źródeł energii - powiedział PAP Krzysztof Talipski z tej uczelni.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/w-bialymstoku-ruszyla-budowa-centrum-badan-nad-zielonaenergia
Źródło: PAP
W Krakowie rusza budowa największej inwestycji AGH – Centrum Energetyki
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rozpoczęła budowę Centrum Energetyki. Placówka o wartości
prawie 190 mln zł będzie edukować i prowadzić badania we wszystkich obszarach energetyki.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/w-krakowie-rusza-budowa-najwiekszej-inwestycji-aghcentrum-energetyki
Źródło: PAP
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2013-05-16 Warszawa
Nowela Prawa Energetycznego –
zakres tzw. małego trójpaku.
Najważniejsze planowane zmiany.
Wkrótce ma zostać uchwalony tzw.
„mały trójpak” energetyczny, czyli
projekt nowelizacji obecnie
obowiązującego Prawa
energetycznego. Niesie on za sobą
szereg zmian legislacyjnych, które
w radykalny sposób zmienią
obowiązujący dotychczas system
regulacyjno – prawny w zakresie
funkcjonowania OZE, CHP oraz
rynku energii elektrycznej i gazu.
Szkolenie dotyczyć będzie zmian
legislacyjnych.
http://scc.com.pl/konferencje/en/
mt/

2013-05-17 Poznań
Horyzont 2020. Projekty Unii
Europejskiej i Wdrożenia, 9.
Sympozjum Krajowej Rady
Koordynatorów Projektów
Badawczych UE (KRAB)
Sympozjum w głównej mierze
poświęcone będzie tematyce
nowego programu na rzecz rozwoju
badań naukowych, innowacji
i konkurencyjności w Europie:
HORYZONT 2020. O szansach
i nadziejach z nim związanych,
a także o jego założeniach, opowie
prof. Jacek Guliński, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
http://9sympozjumkrabpoznan201
3.syskonf.pl

PRZEGLĄD KONKURSÓW
7. PROGRAM RAMOWY
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IDEAS
ERC-2013-PoC
W ramach projektów Proof of Concept finansowane są działania prowadzące do komercjalizacji wyników
badań wygenerowanych w trakcie realizacji grantów ERC. Konkurs skierowany do laureatów grantów ERC
(ERC Advanced Grant, Consolidator Grant, Starting Grant).
Termin składania wniosków: 3.10.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ERC-2013PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PEOPLE
MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FP7-PEOPLE-2013-IEF
Indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy dla doświadczonych naukowców przebywających w krajach
członkowskich UE lub stowarzyszonych (niezależnie od posiadanego obywatelstwa), zamierzających
podjąć prace rozszerzające umiejętności i kompetencje w innym kraju UE lub stowarzyszonym. Granty są
skierowane również do osób, które chcą powrócić do pracy badawczej po przerwie trwającej nie krócej
niż 12 miesięcy, licząc do momentu zamknięcia konkursu. Budżet konkursu wynosi 134 mln euro.
Termin składania wniosków: 14.08.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013IEF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7
MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FP7-PEOPLE-2013-IOF
Granty dla doświadczonych naukowców zainteresowanych wzmocnieniem międzynarodowego wymiaru
swojej kariery naukowej poprzez prowadzenie badań w uznanych pozaeuropejskich instytucjach
badawczych w okresie od roku do dwóch lat z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju
UE lub stowarzyszonym z 7. PR. Budżet konkursu wynosi 44,50 mln euro.
Termin składania wniosków: 14.08.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013IOF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7
MARIE CURIE INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS FP7-PEOPLE-2013-IIF
Grant na zatrudnienie doświadczonego pracownika naukowego z krajów trzecich na okres od 1 roku
do 2 lat, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia badawczego, najlepiej bazującego na transferze
nowej wiedzy/technologii z kraju trzeciego do Europy. Budżet konkursu wynosi 44,40 mln euro.
Termin składania wniosków: 14.08.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013IIF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7

FP7-PEOPLE-2013-CIG - MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)
2-4 letnie projekty badawcze wspierające integrację naukowca w kraju członkowskim UE lub
stowarzyszonym. Graty przeznaczone dla doświadczonych naukowców niezależnie od posiadanego
obywatelstwa.
Termin składania wniosków: 18.09.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013CIG&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY CAPACITIES
FP7-ERA CHAIRS-PILOT CALL-2013
Celem nowej inicjatywy jest przyciągnięcie wybitnych pracowników akademickich do placówek, które
chcą zaistnieć na międzynarodowej arenie najbardziej renomowanych instytucji naukowych
i zlikwidowanie istniejącej w Europie przepaści w zakresie badań i innowacji oraz szersze uczestnictwo
w europejskiej przestrzeni badawczej. W ramach programu uniwersytetom lub instytucjom badawczym
w słabiej rozwiniętych regionach europejskich zostaną przyznane dotacje w wysokości do 2,4 mln euro.
Termin składania wniosków: 30.05.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-ERAChairs-PilotCall2013&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
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2013-05-17 Warszawa
Zmiany w procesie monitorowania
i raportowania emisji gazów
cieplarnianych
Warsztaty poświęcone tematyce
zmian w procesie monitorowania
i raportowania emisji CO2 oraz
założeń ustawy o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych.
http://www.master-institute.pl/

2013-05-20 Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Szkolenie przygotowujące
do wykonywania audytów
efektywności energetycznej
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 10
sierpnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu audytu
efektywności energetycznej (Dz. U.
z 27.08.2012 poz. 962).
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013052
0_20130524_a

2013-05-21 Warszawa
Gwarancje pochodzenia
a świadectwa pochodzenia
w świetle projektów przepisów
prawa
Celem warsztatów jest
przedstawienie projektów aktów
prawnych dotyczących gwarancji
pochodzenia i zmian systemu
wsparcia OZE; przedstawienie
niezbędnej zawartości wniosków
o wydanie gwarancji pochodzenia;
przedstawienie niezbędnej
zawartości wniosków o wydanie
świadectwa pochodzenia.
http://www.master-institute.pl/

FP7-CDRP-WOMEN-INNOVATORS
Komisja Europejska postanowiła przyznać nagrody przedsiębiorczym kobietom. O nagrodę mogą się
ubiegać panie, które mieszkają w kraju członkowskim lub stowarzyszonym, są założycielkami lub
współzałożycielkami firmy zarejestrowanej przed 1 stycznia 2011, roczny obrót spółki w roku 2011 lub
2012 wyniósł co najmniej 0,10 mln euro lub wnioskodawczyni bądź firma uzyskały finansowanie
z 7. Programu Ramowego, Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji lub Programu EURATOM.
Przyznane zostaną 3 nagrody w wysokości 100, 50 i 25 tys. EURO.
Termin składania wniosków: 15.10.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-CDRP-WomenInnovators&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE WODORU I OGNIW PALIWOWYCH - FCH JU
Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru i Ogniw Paliwowych jest formą partnerstwa publiczno-prywatnego
wspierającego badania w zakresie technologii wodoru i ogniw paliwowych.
Termin składania wniosków: 22.05.2013.
http://www.fch-ju.eu/content/launch-fch-ju-2013-call-proposals

PROGRAM INTELIGENTNA ENERGIA DLA EUROPY - IEE
Program IEE jest głównym instrumentem Unii Europejskiej wspierającym działania poza-technologiczne
w dziedzinie energii odnawialnej, poszanowania energii i racjonalizacji zużycia energii w transporcie.
Przyczynia się do zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej energii dla Europy, wzmacniając europejską
konkurencyjność. IEE jest jedną z trzech części Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności
i Innowacji na lata 2007-2013 (CIP).
Termin składania wniosków: 8.05.2013.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm

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.
Termin składania wniosków 17.09.2013.
http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/infopack_en.html

FUNDUSZ SZWAJCARSKI – PROGRAM STYPENDIALNY SCIEX
SCIEX to program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi UE, w tym Polską. Skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dyscyplin akademickich, bez ograniczeń wiekowych.
Stypendystom (doktorantom i młodym naukowcom) program ten umożliwia wyjazd na szwajcarskie
uczelnie, do instytutów naukowych i laboratoriów, gdzie mogą prowadzić własne badania.
Termin składania wniosków: 1.09.2013.
www.sciex.pl

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.
http://visegradfund.org/
Granty standardowe:
Termin składania wniosków: 15.09.2013,
małe granty:
Termin składania wniosków: 1.06.2013, 1.09.2013.
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2013-05-21 Tatry Wysokie, okolice
Tatrzańskiej Łomnicy, Słowacja
Renewable Energy Sources 2013
Program konferencji obejmuje
zagadnienia dotyczące źródeł
odnawialnych: energii słonecznej
(fotowoltaika), chemicznej
(przetwarzanie biomasy,
wykorzystanie w jednostkach
kogeneracji), energii
wodnej, wiatrowej oraz
geotermalnej. Podczas konferencji
przedstawione zostaną również
wyniki badań Narodowego
Centrum Badań nad energią
odnawialną, powołanego w 2009
przy Politechnice w Bratysławie.
http://www.powerengineering.sk/en/home

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
IDEE DLA POLSKI
Program dla laureatów European Research Council (ERC) Starting Grants, którzy zamierzają realizować
projekt badawczy finansowany z grantu ERC w polskim ośrodku naukowym. Czas otrzymywania
stypendium FNP i jego wysokość zależą od: specyfiki projektu badawczego, dotychczasowych osiągnięć
naukowych młodego uczonego, a także od okresu, na jaki planuje on pobyt w polskiej jednostce
naukowej.
Nabór ciągły.
PROJEKT SZKOLENIOWY SKILLS
Projekt jest adresowany przede wszystkim do laureatów i stypendystów FNP. Jego podstawowymi celami
są: zwiększenie skuteczności naukowców w zakresie zarządzania projektami badawczymi i zespołami
naukowymi, a także promocji nauki; integracja; wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy
między uczestnikami projektu. Cele te są realizowane m.in. poprzez: szkolenia i warsztaty, wizyty
studyjne pracowników sektora B+R w wiodących zagranicznych ośrodkach finansujących naukę, program
mentoringowy, konferencje i panele dyskusyjne.
Oferta szkoleń w projekcie SKILLS.
http://szkolenia.fnp.org.pl

2013-05-22 Szczyrk
Forum Dyskusyjne „Diagnostyka
i chemia dla energetyki”
Podczas forum specjaliści
Energopomiaru i zaproszeni goście
będą prezentować doświadczenia
eksploatacyjne, wyniki pomiarów
i badań, a także nowe możliwości
techniczne w zakresie diagnostyki,
oczyszczania urządzeń i instalacji,
chemii energetycznej, antykorozji,
gospodarki wodno-ściekowej
i pomiarów fizykochemicznych.
http://www.energopomiar.com.pl/
index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=77%3Aviii-forumdyskusyjne-diagnostyka-i-chemiadlaenergetyki&catid=50&Itemid=90

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

2013-05-22 Warszawa
Participant Portal - warsztaty
komputerowe
Wydarzenie poświęcone portalom
informacyjnym 7. PR: Cordis
i Paricipant Portal.
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci
/imprezy/i.html?id=4959

PROGRAM POLONIUM – PROGRAM WSPÓŁPRACY POLSKO-FRANCUSKIEJ
Program obejmuje projekty badawcze uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami
badawczymi. Projekty mogą być przedstawione w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę
naukową, przy czym w najbliższym konkursie preferowane będą projekty m.in. o tematyce energetycznej,
łącznie z energią atomową.
Termin składania wniosków: 3.06.2013.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladaniawnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2014-15/

2013-05-22 Warszawa
Seminarium IEn

PROGRAM DAAD – PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ PRZY REALIZACJI POLSKO- NIEMIECKICH
PROJEKTÓW NAUKOWYCH W LATACH 2014 – 2015
Celem programu jest intensyfikacja współpracy między polskimi i niemieckimi grupami naukowców
pracującymi nad określonym przedsięwzięciem naukowym. Program wspiera koszty mobilności
naukowców.
Termin składania wniosków: 31.07.2013.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladaniawnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osob-1/

GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII
EUROPEJSKIEJ
Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć
międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu
badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych
na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie
konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.
Termin składania wniosków: 30.05.2013.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ogloszenie-ministra-nauki-iszkolnictwa-wyzszego-o-vii-edycji-konkursu-granty-na-granty-wsp/
PROGRAM WYKONAWCZY Z REPUBLIKĄ CZESKĄ NA LATA 2014 – 2015
Program obejmuje projekty badawcze uzgodnione między polskimi i czeskimi zespołami badawczymi.
Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową.
Termin składania wniosków: 30.05.2013.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladaniawnioskow-na-lata-2014-2015-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonaw/
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2013-05-22 Gliwice
Najlepsze europejskie laboratoria
zapraszają: badania
i eksperymenty – gratis!
Spotkanie informacyjne na temat
infrastruktur badawczych
i możliwości korzystania przez
naukowców z bezpłatnego dostępu
do infrastruktur europejskich.
Dodatkowo przedstawiony zostanie
Program Horizon 2020- następca
7. PR.
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci
/imprezy/i.html?id=4960

2013-05-23 Kraków
Energia – Ekologia – Etyka
Konferencja z cyklu „Energia –
Ekologia – Etyka” obejmująca
tematy szeroko pojętej energetyki,
ochrony środowiska oraz etyki
w nauce i biznesie.
http://www.eee.agh.edu.pl/

2013-05-23 Kopenhaga, Dania
Energy Europe
Międzynarodowy kongres i targi
dotyczące odnawialnych źródeł
energii. W spotkaniu mają wziąć
udział przedstawiciele 250 firm
energetycznych z 15 krajów.
http://energyeurope.dk/enGB/Energy-Europe-Home.aspx

2013-05-23 Warszawa
Przedłużenie systemu wsparcia
kogeneracji
Warsztaty dotyczące następujących
zagadnień: prowadzenia
działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji, paliwa gazowe, gazy
specjalne a biogaz.
http://www.master-institute.pl/

DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/formularze/formularze/artykul/zalacznikido-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-13-pazdziernika-2010-1/
INWESTYCJE BUDOWLANE
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/formularze/formularze/artykul/zalacznikido-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-13-pazdziernika-2010/
PROGRAM WYKONAWCZY Z REPUBLIKĄ AUSTRII NA LATA 2014 – 2016
Program służący intensyfikacji współpracy naukowej obu państw poprzez wspieranie mobilności
naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych.
Termin składania wniosków: 30.09.2013.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-zglaszaniatematow-na-wymiane-osobowa-do-protokolu-wykonawczego-z-republika-aus/

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
OPUS 5
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.06.2013.
PRELUDIUM 5
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.06.2013.
SONATA 5
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające
stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.06.2013.
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: 15.09.2013.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 15.09.2013.
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: 15.09.2013.
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2013-05-29 Sofia, Bułgaria
Save the Planet. 4th Conference
and Exhibition on Waste
Management, Recycling &
Environment
Konferencja dotycząca
najnowocześniejszych rozwiązań
środowiskowych i praktyk
w zakresie gospodarki odpadami.
http://www.eco.viaexpo.com/en/c
onference

2013-05-29 Sofia, Bułgaria
South - East European Exhibition
and Congress - Energy Efficiency
and Renewable Energy
Wystawa i kongres dotyczący
wyzwań w sektorze energetycznym
Europy Południowo-Wschodniej,
w szczególności odnawialnych
źródeł energii, budownictwa
ekologicznego oraz efektywności
energetycznej.
http://www.eeandres.viaexpo.com
/en/congress

2013-06-03 Kopenhaga, Dania
European Biomass Conference &
Exhibition
Konferencja i wystawa dotycząca
biomasy. Podczas konferencji
przedstawione zostaną
najważniejsze techniczne
i biznesowe problemy rynku
biomasy, omówione zostaną
zasoby rynku oraz polityki
i regulacje dotyczące sektora.
http://www.conferencebiomass.com/

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
ERA-NET BIOENERGY
Międzynarodowe projekty badawcze w obszarach Small-scale systems for thermochemical biomass
conversion to heat and power, Small-scale solid biomass conversion: development and implementation of
innovative CHP methods for solid biomass conversion, Emission reduction technologies, Systems
combining small-scale bioenergy with other renewable technologies. O dofinansowanie NCBiR mogą
wnioskować polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.
Termin składania wniosków wstępnych: 13.05.2013.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-netbioenergy/art,1862,konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze-pt-small-scale-heat-and-powerproduction-from-solid-biomass.html
http://www.eranetbioenergy.net
SOLAR-ERA.NET
Celem programu jest wspieranie strategicznego planowania, programowania i prowadzenia badań
związanych z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej,
m.in. z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw fotowoltaicznych (PV).
Termin składania wniosków wstępnych: 15.05.2013.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/solar/aktualnosci/art,1883,miedzynarodowykonkurs-w-ramach-solar-era-net-otwarty.html
PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH WSPÓŁPRACY POLSKO-TAJWAŃSKIEJ
Wniosek może dotyczyć obszarów tematycznych takich jak energia odnawialna, środowisko – zasoby
wodne, środowiskowe systemy monitorujące, eko-innowacje. Projekt musi być realizowany przy
współudziale uczestników z obu państw, przy założeniu zrównoważonego wkładu w realizację zadań
badawczych. Budżet przeznaczony na pojedynczy projekt wynosi 30 000 euro/rok na okres 3 lat.
Termin składania wniosków: 24.05.2013.
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/konkurs/
FENCO-NET
Konkurs na projekty dotyczące zapobiegania migracji CO2 ze składowisk geologicznych, technik
monitorowania lądowych i morskich składowisk CO2, transportu CO2, nowych innowacyjnych technik
wychwytu CO2. Wniosek może złożyć konsorcjum składające się z polskiej organizacji oraz co najmniej
jednej instytucji badawczej z kraju będącego partnerem w konkursie (Norwegii, Wielkiej Brytanii lub
Grecji).
Termin składania wniosków: 29.05.2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpracasieciowa/fenco/aktualnosci/art,1980,zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-konkursie-fenco-net.html
PATENT PLUS
Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie
ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych.
Nabór wniosków planowany jest na maj 2013.
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/
INNOTECH
INNOTECH jest programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych
przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym
wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech). Program skierowany
jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników
badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.
Nabór wniosków planowany jest na maj 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innotech/
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2013-06-04 Kraków
Targi Technik Kotłowych,
Procesów Cieplnych i Wody
Przemysłowej - easyFairs
WATER&HEAT
Targi i seminarium poświęcone
tematyce energii cieplnej, w tym
termicznej utylizacji osadów
ściekowych oraz ich wykorzystania
w produkcji energii elektrycznej,
cieplnej oraz paliw alternatywnych,
możliwości spełnienia dyrektyw
emisyjnych UE, problematyce
spalania w kotłach energetycznych,
spalania tlenu w kotłach
zintegrowanych z wychwytem CO2,
optymalnego sterowania pracą
kotłów węglowych, wpływu jakości
wody kotłowej na eksploatację oraz
najnowocześniejszych urządzeń
diagnostycznych służących ocenie
stanu technicznego baterii
koksowniczej.
http://www.cire.pl/item,72092,7.ht
ml

2013-06-05 Warszawa
Warsztaty Ochrona i zarządzanie
własnością intelektualną
w badaniach energetycznych procesy komercjalizacji badań
w Instytucie Energetyki
Warsztaty dotyczące ochrony
i zarządzania własnością
intelektualną w badaniach
energetycznych. Spotkanie
realizowane w ramach projektu
SENERES.

2013-06-06 Baranów Sandomierski
Współspalanie, czy jednostka
dedykowana – w co inwestować?
Biomasa - nowe regulacje – nowe
możliwości i obowiązki
Konferencja poświęcona tematyce
biomasy, nowym regulacjom,
nowym możliwościom
i obowiązkom; współspalania. W
drugim dniu spotkania uczestnicy
zwiedzą ,,Zielony Bloku"
w Elektrowni Połaniec.
http://www.master-institute.pl/

BRIDGE – PRZEDSIĘWZIĘCIE PILOTAŻOWE
Celem programu jest wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez rozwijanie,
testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych.
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/bridge/
INICJATYWA CORNET
Inicjatywa CORNET jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań
konkretnych branż przemysłowych. Badania branżowe są badaniami przeprowadzanymi na użytek
szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich MŚP. Ich inicjatorami są zrzeszenia
firm a wykonawcami wyspecjalizowane jednostki naukowe, działające na rzecz konkretnego sektora
przemysłowego.
Nabór wniosków planowany jest na maj -wrzesień 2013.
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywacornet/aktualnosci/art,1632,planowany-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet-oraz-spotkaniebrokerskie.html
http://www.cornet-era.net/
ERA-NET SMART GRIDs
Działania podejmowane przez SmartGrids ERA-NET mają na celu wymianę informacji na temat
priorytetów w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych, opracowanie bazy projektów
dotyczących smart grids, identyfikację istotnych kwestii i tematów dla współpracy międzynarodowej,
a także organizację wspólnych konkursów.
Nabór wniosków planowany jest na czerwiec-lipiec 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/smart-grids/
BLUE GAS – POLSKI GAZ ŁUPKOWY
Program ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych,
obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących
do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu
łupkowego
Nabór wniosków planowany jest na sierpień - wrzesień 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/
PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH
Program Badań Stosowanych obejmuje swoim zakresem 2 podejścia: prowadzenie prac badawczych
podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne
(ścieżka A) oraz podejmowanie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych
poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach (ścieżka B).
Nabór wniosków planowany jest na wrzesień – październik 2013.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
LIFE+
LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie
na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie
procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska
oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.
Termin składania wniosków do NFOSiGW dla przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Programu priorytetowego "Współfinansowanie LIFE+": 7.05.2013.
Termin składania wniosków LIFE+ do NFOSiGW przez wnioskodawców, którzy otrzymali w naborze 2012
pismo z KE w sprawie zakwalifikowania przedsięwzięcia do fazy rewizji, a nie otrzymali dofinansowania:
27.05.2013.
Termin składania wniosków LIFE+ do NFOSiGW przez wnioskodawców nieubiegających
się o dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW, a którzy chcieliby, aby NFOŚiGW dokonał
weryfikacji formalnej wniosku LIFE+: 3.06.2013.
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2013-06-11 Kazimierz Dolny
Ogólnopolski Kongres
Ciepłowniczy POWERPOL HEAT
IV edycja Ogólnopolskiego
Kongresu Ciepłowniczego
POWERPOL – POWERPOL HEAT
poświęcona będzie rynkowi
ciepłowniczemu
i kogeneracyjnemu. Temat
przewodni tegorocznego Kongresu
brzmi: „Rok 2013: Perspektywy
rozwoju polskiego rynku ciepła
i energii".
http://www.ecb.biz.pl/powerpolhe
at/Informacje

2013-06-12 Jurata
XVI Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Aktualne Problemy
w Elektroenergetyce APE'13”
Celem konferencji jest prezentacja
aktualnych problemów
elektroenergetyki oraz kreowanie
jej perspektyw rozwojowych.
Prezentowane i dyskutowane będą
zagadnienia: techniczne,
bezpieczeństwa
elektroenergetycznego, zmian
struktur oraz ich integracja
z systemem elektroenergetycznym.
http://www.ely.pg.gda.pl/ape/APE
13/

2013-06-15 Warszawa
Piknik naukowy
Eksperymenty, pokazy i badacze
z całego kraju - tak wyglądać ma
otoczenie Stadionu Narodowego
w Warszawie 15 czerwca.
http://cenerg.ien.com.pl/wydarzen
ia/events/piknik-naukowy

Ostateczny termin nadsyłania wniosków LIFE+ (za pośrednictwem ePropsal):
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Materiały z warsztatów dot. Pisania wniosków do programu LIFE+:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/

25.06.2013.

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII - CZĘŚĆ 1 - DOFINANSOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Rodzaj przedsięwzięć objętych konkursem: audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach,
w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej
i cieplnej) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000
MWh/rok.
Termin składania wniosków: 17.05.2013, 26.07.2013, 4.10.3013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanieenergii/dofinansowanie-audytow-i-zadan-inwestycyjnych/
LEMUR – ENERGOOSZCZĘDNE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych
energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Program będzie wdrażany w latach 2013 – 2020.
Nabory wniosków będą odbywać się w trybie ciągłym od 6.05.2013 do listopada 2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanieenergii/lemur/

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII - CZĘŚĆ 2 - DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PROWADZĄCYCH DO OSZCZĘDNOŚCI ENERGII LUB WZROSTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
PRZEDSIĘBIORSTW
Celem Części 2 Programu jest dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez
przedsiębiorców prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych
oszczędności energii.
Planowany termin składania wniosków: 24.05.2013, 9.08.2013, 25.10.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanieenergii/dofinansowanie-audytow-i-zadan-inwestycyjnych/
PROGRAM „KAWKA” DOTYCZĄCY LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI
Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM10, PM2,5
oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w strefach, w których występują znaczące
przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których
opracowane zostały programy ochrony powietrza, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Termin składania wniosków: 21.08.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/kawka/kawka---nabor-i/
OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Program w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 czeka na zatwierdzenie przez Darczyńców.
Założenia Programu dotyczą termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (wraz z wymianą
oświetlenia wbudowanego) i możliwości zastąpienia istniejących źródeł zaopatrujących przedmiotowe
budynki, nowoczesnymi, w tym wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się, że
Beneficjentami Programu mogą być jednostki sektora finansów publicznych i podmioty niepubliczne
realizujące zadania publiczne. Intensywność dofinansowania jest przedmiotem ustaleń. Planuje się
przeprowadzenie jednego naboru w II kwartale 2013 roku (czerwiec-wrzesień 2013).
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/aktualnosci/art,11,informacja-o-planowanychnaborach.html
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/programy/program-pl04-energia/
GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Dofinansowanie przeznaczone będzie na przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz
wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych w poniższych
obszarach: środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego; efektywność energetyczna
i magazynowanie energii; ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód; pozyskiwanie energii z czystych
źródeł; nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu
odpadów.
Nabór wniosków planowany jest na 1.10-14.10.2013.
http://program-gekon.pl/
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2013-06-18 Warszawa
IV Konferencja "Gaz w Energetyce
- technologie, realizacja inwestycji,
finansowanie"
Celem konferencji jest
zaprezentowanie następujących
tematów: gaz – paliwo ekologiczne
dla branży energetycznej
i ciepłowniczej, korzyści wynikające
z budowy bloków opartych na
gazie, dostępne technologie
produkcji energii elektrycznej
i cieplnej z gazu, doświadczenia
przedsiębiorstw w zakresie
realizacji inwestycji „gazowych”,
techniczne i ekonomiczne aspekty
rozwoju tego typu inwestycji, itd.
http://nowaenergia.com.pl/2013/03/22/ivkonferencja-gaz-w-energetycetechnologie-realizacja-inwestycjifinansowanie/

2013-06-19 Kazimierz Dolny
Rynek Gazu 2013
Konferencja organizowana
od 2001 roku. Główne obszary
tematyczne : polityka energetyczna
w zakresie gazownictwa,
uwarunkowania wydobycia gazu
łupkowego w Polsce,
dywersyfikacja dostaw gazu
do Polski, aspekty formalnoprawne działalności magazynowej
w gazownictwie, rola UE
we wspieraniu rozwoju rynku gazu
i inne.
http://www.kaprint.pl/re/content/
konferencja-rynek-gazu-2013

ZESPÓŁ CENERG:
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INNE
THE GLOBAL REAEACH OUTREACH PROGRAM (GRO)
The Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) - centrum badawcze grupy kapitałowej firmy
Samsung zaprasza polskie jednostki naukowe, badawcze i uniwersyteckie do składania propozycji
projektów badawczych w konkursie: The Global Research Outreach Program (GRO) 2013. SAIT jest
zainteresowany nawiązywaniem współpracy naukowo-badawczej polskich partnerów z Samsungiem w
ramach różnych obszarów tematycznych, w tym obszaru energia, nowe materiały, ICT.
Termin składania wniosków: 24.05.2013.
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/01_about/gro_overview.jsp.

SCIENCE AWARD ELECTROCHEMISTRY
Konkurs dla badaczy zajmujących się budowaniem wydajnych akumulatorów i magazynowaniem energii.
Główna nagroda to 50 tys. euro.
Termin składania wniosków: 15.06.2013.
http://www.science-award.com/en/sae/

NAGRODY NAUKOWE POLITYKI
W konkursie mogą startować młodzi naukowcy, którzy mogą przedstawić swoje istotne osiągnięcie z
ostatnich dwóch lat – badania, publikacje czy pracę naukową bądź popularnonaukową.
Termin składania wniosków: 30.06.2013.
http://www.polityka.pl/nauka/1526381,1,13-edycja-nagrod-naukowych-polityki-otwarta.read

NER300
Program dofinansowuje komercyjne projekty demonstracyjne mające na celu bezpieczne dla środowiska
wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projekty demonstracyjne w zakresie innowacyjnych
technologii energetyki odnawialnej.
Termin składania wniosków: 3.07.2013.
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm
http://www.ner300.com/

ZAYED FUTURE ENERGY PRIZE
Prestiżowa nagroda przyznawana jest corocznie. Służy uhonorowaniu dokonań w zakresie energii
odnawialnych i zrównoważonego rozwoju technologicznego.
Termin składania wniosków: 5.08.2013.
http://www.zayedfutureenergyprize.com/
W przeglądzie nie uwzględniono:
- kredytów
- finansowania dla MSP z PARP i MG
- programów dla MSP, w których mogą zatrudniać naukowców
- programów współpracy z brokerami technologii
- programów niewspółfinansowanych
- programów termomodernizacji itp. dla jednostek naukowych
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