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WYDARZENIA
2013.09.04 - 2013.09.06
Jyväskylä, Finlandia
Bioenergy 2013 Exhibition
and Conference
Tematyka konferencji i wystawy
będzie koncentrować się
na czynnikach wpływających
na przyszłość bioenergii, technologii
BIO oraz rozwiązań biznesowych,
w tym na systemach logistycznych,
zarządzaniu, zamówieniach, zielonym
marketingu.
http://www.bioenergyevents.fi/
2013.09.04 - 2013.09.06
Lozanna, Szwajcaria
CISBAT 2013
Międzynarodowa konferencja
poświęcona czystym technologiom
dla inteligentnych miast
i budynków.
http://cisbat.epfl.ch/
2013.09.04
Warszawa
Mały trójpak - szansa
czy zagrożenie dla uczestników
rynku energii
Głównym celem seminarium jest
zaprezentowanie i dyskusja
przyjętych w nowelizacji prawa
energetycznego rozwiązań oraz ich
wpływu na działalność uczestników
rynku energii w Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem
przedsiębiorstw energetycznych,
w tym spółek obrotu - sprzedawców
energii oraz odbiorców końcowych.
http://www.cire.pl/item,80378,7.htm
l

Raport roczny Instytutu Energetyki za rok 2012 w wersji elektronicznej
Elektroniczna wersja Raportu rocznego Instytutu Energetyki za rok 2012 jest już dostępna na stronie
http://ien.com.pl/raport-roczny-2012. Raport zawiera najważniejsze informacje o wszystkich
jednostkach badawczych Instytutu (zakres działań, metody badań) oraz o ich działalności w roku 2012.
Pierre Laconte: W kierunku zrównoważonego rozwoju miast Europejskich. Kontrast pomiędzy
ogólnym efektem polityki Unii Europejskiej a osiągnięciami indywidualnymi miast
Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG udostępniło tłumaczenie artykułu Pierre’a Laconte
„W kierunku zrównoważonego rozwoju miast Europejskich. Kontrast pomiędzy ogólnym efektem
polityki Unii Europejskiej a osiągnięciami indywidualnymi miast” (Towards Sustainability in European
Cities Contrasts between the Overall Effects of European Union Policies and Achievements at the Level
of Individual Cities). Pierre Laconte jest członkiem Komitetu Doradczego projektu MILESECURE-2050,
którego partnerem jest Instytut Energetyki.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/pierre-laconte-w-kierunku-zrownowazonego-rozwojumiast-europejskich-kontrast-pomiedzy-ogolnym-efektem-polityki-unii-europejskiej
Handel dwutlenkiem węgla
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu jest zbyt mała, aby opłacane było jego odzyskiwanie
do celów komercyjnych. W związku z tym gaz ten odzyskiwany jest głównie z dużych zakładów
przemysłowych, a firmy takie jak Airgas Inc. zajmują się jego oczyszczaniem, upłynnianiem i sprzedażą.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/handel-dwutlenkiem-wegla
Krok ku lepszym magazynom wodoru
Aby wodór mógł stać się paliwem przyszłości, potrzebne są badania m.in. nad tym, jak go
magazynować. Tajniki przenikania wodoru przez metale zgłębiają naukowcy z Instytutu Chemii
Fizycznej PAN w Warszawie. Jak poinformowali w przesłanym PAP komunikacie przedstawiciele
instytutu, w IChF PAN udało się zastosować wygodną w użyciu metodę elektrochemiczną do badania
dyfuzji wodoru w metalach o dużej reaktywności.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/krok-ku-lepszym-magazynom-wodoru-552
Współpraca w zakresie rozwoju Inteligentnych Sieci Energetycznych

Źródło: PAP

Zaangażowana w rozwój technologii informatycznych firma NEC Italia oraz włoska firma energetyczna
Acea Spa ogłosiły porozumienie w sprawie rozwoju innowacyjnych akumulatorów litowo-jonowych,
wykorzystywanych do magazynowania energii. Akumulatory mają być zastosowane w podstacjach
Acea Spa. NEC ma dostarczyć dwa systemy magazynowania energii, które będą pełnić kluczową
funkcję w projekcie smart grid prowadzonym przez Acea. Jeden z systemów będzie dostarczał 180 kW
mocy i magazynował 100 kWh energii, drugi zaś może zapewni 100 kW mocy i zmagazynuje 50 kWh
energii.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/wspolpraca-w-sprawie-rozwoju-inteligentnych-siecienergetycznych
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System solarno-termiczny do produkcji wodoru
2013.09.05 - 2013.09.06
Kowno, Litwa
14. Europejska Konferencja
nt. Zarządzania Wiedzą
Konferencja będzie
spotkaniem europejskich
i światowych menedżerów wiedzy
służącym dyskusji
na temat zarządzania wiedzą,
badaniami i rozwojem, perspektyw
zarządzania oraz ich wpływu
na społeczeństwo i gospodarkę
nowoczesnych państw
europejskich.
http://academicconferences.org/eckm/eckm2013/
eckm13-home.htm
2013.09.05
Warszawa
Rozwój biogazowni w Polsce nowe prawo
Tematyka spotkania: bariery
prawne i administracyjne rozwoju
biogazowni, sposoby ich
złagodzenia lub eliminacji;
rekomendacje dla tworzonych
przepisów ustawy o odnawialnych
źródłach energii; możliwości
wykorzystania potencjału
intelektualnego i przemysłowego
w Polsce do budowy bazy
przemysłowej i technicznej dla
wsparcia rozwoju technologii
biogazowych; rozwiązania
technologiczne stosowane przez
doświadczonych graczy rynku
biogazowego.
http://www.cire.pl/item,79785,7.ht
ml
2013.09.06
Bonn, Niemcy
Conference on Green Technologies
- IP, Technology Transfer and
Dispute Resolution in the Energy
Sector
Konferencja poświęcona tematyce
własności intelektualnej w sektorze
energetycznym, w tym ochronie
własności intelektualnej,
rozwiązywaniu sporów istotnych
dla transakcji handlowych i IP licencje, fuzje i przejęcia,
współpraca badawcza i rozwojowa.
http://www.wipo.int/amc/en/even
ts/conferences/2013/bonn/

Zespół z University of Colorado w Boulder opracował nową technikę wykorzystującą moc światła
słonecznego do rozdziału wody na wodór i tlen, torując drogę do szerokiego wykorzystania wodoru jako
czystego paliwa. W opracowanym systemie światło słoneczne jest koncentrowane na szczycie wieży
o wysokości sięgającej nawet do kilkuset metrów. Zbierane w wieży ciepło dostarczane jest następnie
do reaktora zawierającego tlenki metali. Nagrzane tlenki uwalniają atomy tlenu, zmieniając tym samym
skład materiału w reaktorze i powodując powstawanie nowych związków, zdolnych do przyłączenia tlenu.
Dodanie do systemu pary wodnej powoduje, że cząsteczki tlenu z wody przylegają do powierzchni
tlenków metali, uwalniając cząsteczki wodoru.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/system-solarno-termiczny-do-produkcji-wodoru
Arabia Saudyjska rozwija źródła odnawialne
Arabia Saudyjska, państwo o ogromnych złożach ropy naftowej, jeden z głównych eksporterów tego
surowca na świecie, obecnie pokrywająca prawie 100% swojego zapotrzebowania z ropy i gazu ziemnego,
zamierza przejść na źródła odnawialne. Arabia ogłosiła plan zwiększania do 2032 roku udziału
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju do 54 GW, z czego ponad 75 % (41 GW) ma
pochodzić ze źródeł słonecznych, zaś 13 GW z wiatru, źródeł geotermalnych oraz odpadów.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/arabia-saudyjska-rozwija-zrodla-odnawialne
Izobutanol zastąpi benzynę?

Butanol, organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi, może być stosowany jako paliwo zastępujące
benzynę. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki podobnej do benzyny wartości opałowej (około
30 MJ/dm3) oraz zbliżonym do benzyny właściwościom, dzięki czemu mógłby być stosowany
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury paliwowej.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/izobutanol-zastapi-benzyne
Nowa metoda wykorzystania CO2 przełomem w redukcji emisji gazów cieplarnianych?
Nowa metoda wykorzystująca uwalniany przez elektrownie i elektrociepłownie CO2 jako surowiec
do produkcji energii elektrycznej może okazać się przełomem w walce z emisją gazów cieplarnianych.
Dzięki zastosowaniu nowej technologii i pod warunkiem wykorzystywania całej puli CO2 uwalnianego
przez elektrownie, obiekty przemysłowe i mieszkalne można byłoby wyprodukować około 1570
miliardów kWh dodatkowej energii elektrycznej rocznie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nowa-metoda-wykorzystania-co2-przelomem-w-redukcjiemisji-gazow-cieplarnianych
Nowe rozwiązania dla ogniw bio-paliwowych
Naukowcy z University of Freiburg opracowali sposób wykorzystania grzyba drzewnego do produkcji
energii elektrycznej. W koncepcji zapewniono ciągłe dostarczanie biokatalizatora do ogniwa biopaliwowego. Rolę dostawcy spełnia grzyb drzewny Trametes versicolor, który rośnie m.in. w klimacie
umiarkowanym. Żywotność katody w ogniwie wynosi nawet do 120 dni.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nowe-rozwiazania-dla-ogniw-bio-paliwowych
Nanomateriał w służbie redukcji emisji CO2

Naukowcy z University of Adelaide opracowali nowy nanomateriał, które może przyczynić się
do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z elektrowni węglowych. Nanomateriał skutecznie oddziela
dwutlenek węgla od azotu, będącego - obok CO2 - znaczącym składnikiem spalin uwalnianych przez
elektrownie węglowe. Zastosowanie nanomateriału w elektrowniach pozwoliłoby na oddzielanie CO2
przed uwalnianiem do atmosfery, a następnie magazynowanie lub wykorzystanie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nanomaterial-w-sluzbie-redukcji-emisji-co2-510
Podatek paliwowy bardziej opłacalny niż standardy dotyczące efektywności paliwowej
Zgodnie z wynikami badań naukowców z MIT podatek paliwowy jest 6 do 14 razy bardziej skuteczny
w redukcji zużycia paliwa niż normy dotyczące efektywności paliwowej dla nowo produkowanych
samochodów. Normy dotyczące wydajności energetycznej przekładają się bowiem na zmniejszenie
zużycia paliwa jedynie w nowych pojazdach, zaś podatek paliwowy odprowadzany jest od wszystkich
samochodów, a jego wysokość „zachęca” do bardziej efektywnej jazdy lub do jej ograniczenia.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/podatek-paliwowy-bardziej-oplacalny-niz-standardydotyczace-efektywnosci-paliwowej
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2013.09.06
Warszawa
Spotkanie informacyjne
„Inkubator Innowacyjności”
Konferencja prezentująca założenia
programu „Inkubator
Innowacyjności”.
http://www.nauka.gov.pl/komunik
aty/spotkanie-informacyjneinkubator-innowacyjnosci.html
2013.09.06
Gdańsk
Spotkanie informacyjne „Zasady
finansowania oraz rozliczania
projektów międzynarodowych
współfinansowanych”
Spotkanie poświęcone będzie
zagadnieniom dotyczącym zasad
finansowania oraz rozliczania
projektów międzynarodowych
współfinansowanych,
realizowanych w ramach
programów Unii Europejskiej,
w tym 7. PR UE.
http://www.rpkgdansk.pl/
2013.09.08 - 2013.09.10
Coimbra, Portugalia
Energia dla zrównoważonego
rozwoju
Konferencja stanowić będzie forum
dyskusyjne w zakresie rozwiązań
dla bardziej zrównoważonego
świata.
http://www.itecons.uc.pt/efs2013/
2013.09.09 - 2013.09.11
Bruksela, Belgia
The 5th International Conference
on Hydrogen Safety
Międzynarodowa konferencja
dotycząca bezpieczeństwa
technologii wodorowych. Podczas
konferencji przedstawione zostaną
zagrożenia i ryzyko związane
z wykorzystaniem technologii
wodorowych.
http://www.ichs2013.com/
2013.09.09 - 2013.09.11
Bełchatów
XV Sympozjum Naukowo –
Techniczne
Spotkanie dotyczące wyzwań
stojących przed sektorem
energetyczno - paliwowym
w Polsce.
http://www.cire.pl/item,77815,7.ht
ml

Czy rozwój energetyki odnawialnej jest możliwy tylko dzięki dotacjom?
Na stronie http://theenergycollective.com/ ukazał się artykuł Nigela Morrisa pod tytułem Energy Costs
Shift: Solar Energy, Externalities, and Subsidies, w którym autor uzasadnia, że jeśli weźmie się pod uwagę
wszystkie koszty i subsydia dla różnych sektorów energetyki, to energetyka odnawialna może znakomicie
konkurować z energetyką opartą na paliwach kopalnych. Poziom dotacji dla energetyki odnawialnej
wyniósł od 1970 roku 54 mld euro, podczas gdy poziom dotacji państwowych w latach 1970-2012 dla
sektora energii elektrycznej opartego na węglu brunatnym wyniósł 65 mld euro, na węglu kamiennym
177 mld euro, a dla energetyki jądrowej – 187 mld euro.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/czy-rozwoj-energetyki-odnawialnej-jest-mozliwy-tylkodzieki-dotacjom-580
Nowe elektrolity oparte na cieczach jonowych
Naukowcy z CIDETEC i z Photovoltaic and Optoelectronic Devices Group, Universitat Jaume odkryli nową
rodzinę cieczy jonowych, z których mogą być produkowane elektrolity zwiększające wydajność, stabilność
i trwałość urządzeń elektronicznych i elektrochemicznych. Nowe, chronione patentem elektrolity nie
zawierają żadnych dodatkowych rozpuszczalników lub wody, są kompatybilne z materiałami
nieorganicznymi i mogą mieć zastosowanie w bateriach i półprzewodnikowych ogniwach
fotowoltaicznych uczulanych barwnikami. Elektrolity te, dzięki zawartości siarczków lub polisiarczków,
nielotnych cieczy jonowych, które wykazują wysokie przewodnictwo jonowe, umożliwiają pracę
w wysokich temperaturach.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nowe-elektrolity-oparte-na-cieczy-jonowych
Ekologiczna energia z rzeki patentem Politechniki Świętokrzyskiej
Pozyskanie darmowej energii elektrycznej dla domu stało się możliwe dzięki urządzeniu do przetwarzania
energii słupa wody - opatentowanemu przez Politechnikę Świętokrzyską. Aby zastosować wynalazek
wystarczy nawet niewielka rzeka.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ekologiczna-energia-z-rzeki-patentem-politechnikiswietokrzyskiej
Źródło: PAP
Przygotowania do projektu zgazowania węgla w złożu
Korzystanie z węgla byłoby bezpieczniejsze i ekologiczne, gdyby udało się zmienić go pod ziemią w gaz,
który na powierzchni posłużyłby do produkcji energii. Jesienią tego roku w katowickiej kopalni Wieczorek
naukowcy sprawdzą, czy jest to możliwe na większą skalę.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/przygotowania-do-projektu-zgazowania-wegla-w-zlozu-489
Energetyka wiatrowa w strefach zimnego klimatu

Źródło: PAP

Według najnowszych prognoz do 2017 roku na terenach położonych w strefie zimnego klimatu zostanie
zainstalowane między 45 a 50 gigawatów energii wiatrowej. Oznacza to wzrost mocy zainstalowanych
aż o 72 procent w porównaniu z końcem 2012 roku i inwestycje w wysokości około 75 mld EUR.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/energetyka-wiatrowa-w-strefach-zimnego-klimatu
Szczerbiński: energii z pioruna nie da się ujarzmić
99 proc. energii pioruna rozprasza się w powietrzu. Pomysły, by budować elektrownie, które
przechwytywałyby energię pioruna to mrzonki – uważa specjalista od elektroenergetyki,
dr hab. inż. Marek Szczerbiński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/szczerbinski-energii-z-pioruna-nie-da-sie-ujarzmic
Źródło: PAP
Polska, Czechy, Węgry i Słowacja będą pracować nad reaktorem IV generacji
Instytuty badawcze z Polski, Czech, Węgier i Słowacji będą wspólnie pracować nad projektem reaktora
jądrowego IV generacji. Instytuty utworzyły stowarzyszenie dla zaprojektowania i budowy reaktora
Allegro.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/polska-czechy-wegry-i-slowacja-beda-pracowac-nadreaktorem-iv-generacji-520
Źródło: PAP
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2013.09.09 - 2013.09.11
Rogów
Szkoła Letnia Innowacji Rogów
2013
Spotkanie naukowców i praktyków
zaangażowanych w tematykę
innowacyjności w różnych
wymiarach, służące wymianie
informacji i zbliżeniu świata nauki
i biznesu.
http://www.innowacje.zut.edu.pl/i
ndex.php/pl/Inkubator_przedsiebio
rczosci/31,967
2013.09.10
Warszawa
Nowela prawa energetycznego –
zakres tzw. małego trójpaku najważniejsze planowane zmiany
Warsztaty dotyczące nowelizacji
prawa energetycznego.
http://www.master-institute.pl/
2013.09.11
Tokio, Japonia
EU-Japan Workshop on Power
Sector Transition
Warsztat poświęcony wymianie
poglądów na temat ostatnich zmian
i przyszłych trendów w sektorze
energetycznym Europy i Japonii.
Głównym celem spotkania jest
poprawa wzajemnego zrozumienia
rozwoju sektora, podzielenie się
spostrzeżeniami i wnioskami
z doświadczeń w zakresie
kluczowych elementów unijnej
i japońskiej polityki energetycznej.
http://www.eurelectric.org/events
/2013/eu-japan-workshop-on-thepower-sector-transition/

Nadprzewodnictwo w nieuporządkowanej strukturze cząsteczkowej
Nadprzewodnictwo jest rzadkim stanem fizycznym, w którym przewodzeniu prądu nie towarzyszy żaden
opór. Zjawisko to jest obserwowane tylko w niektórych materiałach i zazwyczaj w specyficznych
warunkach - niskiej temperaturze, wysokim ciśnieniu oraz przy wysokim uporządkowaniu struktury
cząsteczkowej. Zespół Choong-Shik Yoo z Washington State University nieoczekiwanie odkrył
nadprzewodnictwo w stałej postaci dwusiarczku węgla. Dwusiarczek wykazuje właściwości
nadprzewodnika w temperaturze około -267 stopni Celsjusza, przy ciśnieniu w zakresie od około 493.000
do około 1.698.000 razy większym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (50 do 172 gigapaskali).
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nadprzewodnictwo-w-nieuporzadkowanej-strukturzeczasteczkowej
Czas na oszczędzanie energii – publikacje MG
Od roku 2007 Ministerstwo Gospodarki prowadzi kampanię informacyjną na rzecz racjonalnego
wykorzystania energii pod hasłem „Czas na oszczędzanie energii”. Celem kampanii jest prezentacja
zagadnień związanych z zasadami i opłacalnością stosowania rozwiązań energooszczędnych oraz
przybliżenie polskiemu społeczeństwu zagadnień odzwierciedlonych w działaniach Ministra Gospodarki
na rzecz zwiększania efektywności energetycznej polskiej gospodarki. W ramach kampanii MG
opracowało szereg ogólnodostępnych broszur i podręczników informacyjnych i promujących oszczędność
energetyczną.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/czas-na-oszczedzanie-energii-publikacje-mg
Bałtyk emituje więcej CO2 niż może pochłonąć
Bałtyk zaskoczył naukowców. Wbrew obiegowym opiniom, każdego roku emituje on około 75 mln ton
CO2 do atmosfery, a pochłania 60 mln ton. Jeśli podobnie zachowują się inne morza przybrzeżne, będzie
trzeba zmodyfikować warunki brzegowe modeli klimatycznych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/baltyk-emituje-wiecej-co2-niz-moze-pochlonac-554
Źródło: PAP
Powstało Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH
Nowoczesne Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH
powstało w Miękini k. Krzeszowic w Małopolsce. Koszt inwestycji to ponad 6,6 mln zł, z czego ponad
4,6 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/powstalo-laboratorium-odnawialnych-zrodel-iposzanowania-energii-agh
Źródło: PAP
Autobusy miejskie w Lublinie będą częściowo zasilane energią słoneczną
Częściowe zasilanie miejskich autobusów w energię elektryczną pochodzącą z energii słonecznej – taki
projekt zrealizuje Politechnika Lubelska i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie. Pozwoli
to na redukcję zużycia paliwa w autobusach i tym samym redukcję emisji spalin.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/autobusy-miejskie-w-lublinie-beda-czesciowo-zasilaneenergia-sloneczna
Źródło: PAP
Biurowce plus energetyczne w Norwegii
Obecnie w Norwegii trwają prace nad modernizacją dwóch biurowców tak, by produkowały więcej
energii niż zużywają. Osiągnięcie statusu budynku plus energetycznego mają im zapewnić źródła
geotermalne i słoneczne. Niezwykłe w projekcie jest nie sam fakt, że budynki będą plus energetyczne, ale
to, że uda się istniejące już biurowce zmodernizować tak, by generowały więcej energii niż zużywają. Jest
to prawdopodobnie pierwszy tego typu projekt na świecie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/biurowce-plus-energetyczne-w-norwegii

Rozwój infrastruktury wodorowej w Londynie
Planowane w Londynie udostępnienie do użytku publicznego sieci najnowocześniejszych 700-barowych
stacji paliwa wodorowego jest istotnym krokiem do osiągnięcia zintegrowanego systemu transportu
z wykorzystaniem paliwa wodorowego. Dodatkowo planowana jest także budowa dwóch nowych stacji,
z których jedna położona będzie w centrum miasta.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/rozwoj-infrastruktury-wodorowej-w-londynie-560
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2013.09.11
Warszawa
Dzień informacyjny/spotkanie
typu „matchmaking” w ramach
Programu Polsko-Norweska
Współpraca Badawcza
Dzień informacyjny dotyczący zasad
i procedur konkursu Programu
Polsko-Norweska Współpraca
Badawcza w zakresie
wychwytywania
i składowania dwutlenku węgla.
Celem spotkania jest również
stworzenie okazji dla polskich
i norweskich naukowców
do poznania się, wymiany
poglądów i rozpoczęcia
ewentualnej współpracy nad
wspólnym projektem.
http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/polskonorweska-wspolpracabadawcza/aktualnosci/art,2251,dzi
en-informacyjnyspotkanie-typumatchmaking-w-ramach-programupolsko-norweska-wspolpracabadawcza.html

2013.09.15 - 2013.09.18
Międzyzdroje
XVII Forum Ciepłowników Polskich
Spotkanie dotyczące aktualności
branżowych, problemów z jakimi
stykają się przedsiębiorstwa
ciepłownicze, roli organizacji
branżowych dla wsparcia
i funkcjonowania ciepłownictwa,
najnowszych rozwiązań
technologicznych.
http://www.cire.pl/item,76547,7.ht
ml
2013.09.16
Paryż, Francja
EUROGIA2020 & RHC Platform
Joint Event
Dzień informacyjny i spotkanie
brokerskie w zakresie możliwości
finansowania projektów badawczo
- rozwojowych i wdrożeniowych
dotyczących systemów ogrzewania
i chłodzenia wykorzystujących OZE.
http://createsend.com/t/iAA330F8CA67129D6#toc_item_3

Ankieta na temat inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie zachęca do wypełnienia ankiety na temat inteligentnej specjalizacji
Mazowsza. Wyniki ankiety pozwolą na opracowanie inteligentnej specjalizacji województwa
mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem opisanych w ankiecie potrzeb i oczekiwań. Ankietę
można wypełniać do końca września.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ankieta-na-temat-inteligentnej-specjalizacji-mazowsza
Raport „Komercjalizacja badań naukowych w Polsce – bariery i możliwości ich przełamania”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniły
najnowszy raport pt. „Komercjalizacja badań naukowych w Polsce – bariery i możliwości ich przełamania”.
Autorem opracowania jest profesor Witold Orłowski.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/raport-komercjalizacja-badan-naukowych-w-polsce-barieryi-mozliwosci-ich-przelamania-578

Polska nauka bardziej konkurencyjna w ramach "inteligentnego rozwoju"
Wsparcie konkurencyjności polskich instytucji naukowych w Europie oraz stymulacja współpracy między
badaczami a przedsiębiorcami - to główne cele nowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO
IR). Projekt programu powstaje w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wstępna wartość programu,
który będzie realizowany w nowej perspektywie finansowej (2014-2020), to 7,6 mld euro.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/polska-nauka-bardziej-konkurencyjna-w-ramachinteligentnego-rozwoju
Źródło: PAP
Orłowski: w Polsce współpraca gospodarki z nauką szokująco słaba
W Polsce mamy szokująco słabą współpracę gospodarki z nauką. Komercjalizacją nie są zainteresowane
uczelnie, bo mają inne źródła dochodu, przedsiębiorcy nie ufają naukowcom, a naukowcy muszą
pokonywać bariery mentalne - mówił prof. Witold Orłowski.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/orlowski-w-polsce-wspolpraca-gospodarki-z-naukaszokujaco-slaba
Źródło: PAP
KE: otwarty dostęp do publikacji naukowych największy w historii
Około połowa publikacji naukowych z 2011 r. jest teraz dostępna bezpłatnie - wynika z analizy
przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej. UE chce rozszerzyć otwarty dostęp, więc publikacje
powstałe ze środków "Horyzontu 2020" też mają być dostępne za darmo.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ke-otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych-najwiekszy-whistorii-557
Źródło: PAP
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, ułatwiający
prowadzenie badań naukowych. Najważniejsza zmiana dotyczy progu przetargowego, od którego ośrodki
badawcze i instytucje naukowe mają rozpisywać przetargi na zakupy np. materiałów i odczynników
laboratoryjnych czy specjalistycznego sprzętu. „Rada Ministrów przyjęła zmiany w ustawie
o zamówieniach publicznych wnoszące progi prowadzenia zamówień publicznych dla wszystkich
podmiotów do 30 tys. euro dla nauki, do 130 tys. euro dla instytutów naukowych i 200 tys. euro dla
uczelni wyższych” – wyjaśniła Kudrycka.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/rzad-przyjal-projekt-nowelizacji-ustawy-o-zamowieniachpublicznych-502
Źródło: PAP
Prawie miliard euro kredytu EBI na polskie prace badawczo-rozwojowe
Europejski Bank Inwestycyjny poinformował, że udzielił dwóch kredytów o łącznej wartości 970 mln euro
na finansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez polskie instytuty badawcze, uczelnie
i przedsiębiorstwa. „Dzięki tym kredytom EBI wesprze Polskę w rozbudowie infrastruktury badawczorozwojowej i zwiększeniu potencjału badawczo-rozwojowego instytucji naukowych” – podano
w komunikacie przesłanym przez EBI.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/prawie-miliard-euro-kredytu-ebi-na-polskie-pracebadawczo-rozwojowe
Źródło: PAP
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2013.09.17 - 2013.09.18
Bielsko-Biała
26. Międzynarodowe
Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2013
Prezentacja urządzeń dla branży
elektroenergetycznej.
http://www.energetab.pl/
2013.09.17 - 2013.09.18
Amsterdam, Holandia
International VDI Conference Drive Trains of Wind Turbines
2013
Międzynarodowa konferencja
dotycząca wszystkich aspektów
układów napędowych turbin
wiatrowych, w tym: optymalizacji
projektowania i integracji układów
napędowych z kół zębatych,
niezawodności i poprawy cyklu,
wyzwań i rozwiązań dla łożysk
i przekładni, niezawodności
i skutecznych sposobów
konserwacji, nowatorskich
koncepcji układów napędowych.
http://www.vdiwissensforum.de/en/nc/events/det
ailseite/event/02KO182013/
2013.09.18 - 2013.09.19
Warszawa
Międzynarodowa Konferencja
i Wystawa NAFTA i GAZ 2013
Spotkanie na temat stanu,
przyszłości, problemów i planów
rozwoju sektora paliwowego.
http://www.cire.pl/item,75913,7.ht
ml

2013.09.18
Poznań
Konsultacje społeczne Programu
Infrastruktura i Środowisko
Celem konsultacji jest zebranie
opinii i uwag na temat kierunków
wsparcia proponowanych
w ramach POIiŚ 2014-2020.
http://www.pois.gov.pl/2014_2020
/Strony/Konsultacje_spoleczne_POI
iS2014_2020_09082013.aspx

Ministerstwo nauki: kredyt z EBI neutralny dla budżetu państwa
Prawie 1 mld euro kredytu, jaki Europejski Bank Inwestycyjny udzielił na finansowanie prac badawczorozwojowych w Polsce, jest neutralne dla budżetu - poinformował PAP rzecznik ministerstwa nauki
Kamil Melcer. Pieniądze trafią m.in. na granty dla naukowców.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ministerstwo-nauki-kredyt-z-ebi-neutralny-dla-budzetupanstwa
Źródło: PAP
Badanie: zdaniem 35 proc. Polaków badania powinno finansować państwo
Zdaniem 35 proc. Polaków koszt badań naukowych powinno ponosić państwo. 27 proc. uważa,
że to zadanie organizacji międzynarodowych, a 18 proc., że firm prywatnych – wynika z badania
przeprowadzonego przez instytut Millward Brown na zlecenie firmy Bayer.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/badanie-zdaniem-35-proc-polakow-badania-powinnofinansowac-panstwo
Źródło: PAP
MNiSW: nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki wyeliminuje dowolność ustalania dotacji
W nowelizowanej ustawie o finansowaniu nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje
rozdzielanie środków na podstawie algorytmu poprzez obiektywne kryteria, by wyeliminować
dowolność urzędników w naliczaniu wysokości dotacji na działalność statutową – informuje MNiSW
w przesłanym PAP komunikacie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/mnisw-nowelizacja-ustawy-o-finansowaniu-naukiwyeliminuje-dowolnosc-ustalania-dotacji-551
Źródło: PAP
Kudrycka: bez motywacji finansowej nie pobudzimy wynalazczości
Przyznanie naukowcom praw majątkowych do wynalazków ma zachęcić ich, aby więcej wysiłku wkładali
w prace wynalazcze - mówiła minister nauki Barbara Kudrycka. "Przywilej naukowca" lub "uwłaszczenie
naukowców" to element planowanej przez resort nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Według projektu nowelizacji, który podlega właśnie konsultacjom społecznym, właścicielem praw
majątkowych do wynalazku miałby zostać jego autor, a instytucja, w której jest zatrudniony
otrzymywałaby udział w zyskach, jako zapłatę za wykorzystanie jej infrastruktury i kadr.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/kudrycka-bez-motywacji-finansowej-nie-pobudzimywynalazczosci
Źródło: PAP
Kudrycka: resort nauki zaoszczędzi 287 mln złotych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaoszczędzi 287 mln złotych w ramach zapowiedzianych
przez premiera cięć w wydatkach resortów. „Fundusze na podwyżki pozostaną bez zmian” zapowiedziała minister nauki Barbara Kudrycka.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/kudrycka-resort-nauki-zaoszczedzi-287-mln-zlotych
Źródło: PAP
Sejmowa komisja nauki pozytywnie o redukcji budżetu resortu nauki
Sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży pozytywnie zaopiniowała nowelizację budżetu resortu
nauki, który zredukowany będzie o prawie 290 mln zł. Ministerstwo zapewnia, że cięcia nie dotkną
funduszy na podwyżki dla pracowników uczelni.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/sejmowa-komisja-nauki-pozytywnie-o-redukcji-budzeturesortu-nauki-591
Źródło: PAP
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2013.09.19 - 2013.09.20
Jachranka
X Targi Energii
Targi Energii stanowią unikalne
forum umożliwiające spotkanie
wszystkich podmiotów
uczestniczących w krajowym rynku
energii elektrycznej.
http://www.targienergii.pl/
2013.09.20
Warszawa
Standardy obsługi odbiorców
energii (gaz, energia elektryczna,
energia cieplna)
Spotkanie dotyczące standardów
obsługi odbiorców energii.
http://www.proinwestycje.pl/index
.php?option=com_content&view=a
rticle&id=366&Itemid=100333&lan
g=pl
2013.09.23 - 2013.09.26
Warszawa
Praktyczne aspekty efektywności
energetycznej zgodnie
ze standardem ISO 50001
Celem szkolenia jest przekazanie
wiedzy na temat Systemu
Zarządzania Energią wg ISO 50001
oraz metodologii wykonania
audytu energetycznego w zakładzie
przemysłowym i korzyści
ekonomicznych z tym związanych.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013092
3_20130926_a
2013.09.23 - 2013.09.25
Freiburg, Niemcy
SHC 2013
Druga edycja konferencji na temat
wykorzystania technologii
solarnych do ogrzewania
i chłodzenia.
http://www.shc2013.org/cms/welc
ome.html
2013.09.23
Gliwice
Dzień Projektożerców
Seminarium służące przedstawieniu
programów wspierających
finansowanie projektów
badawczych. Jednocześnie
spotkanie stworzy możliwości
nawiązania wzajemnej współpracy
firm i jednostek badawczych.
http://rpk-wydarzenie.polsl.pl/

PRZEGLĄD KONKURSÓW
7. PROGRAM RAMOWY
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PEOPLE
FP7-PEOPLE-2013-CIG - MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)

2-4 letnie projekty badawcze wspierające integrację naukowca w kraju członkowskim UE lub
stowarzyszonym. Granty 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 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 CAPACITIES
FP7-CDRP-WOMEN-INNOVATORS
Konkurs dla przedsiębiorczych kobiet, 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 lub 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

CIP-ECO-INNOVATION-2013
W ramach konkursu CIP-Eco-Innovation-2013 finansowane są projekty pilotażowe i powielania
rynkowego dedykowane eko-innowacjom w różnych sektorach. Eko-innowacje mają na celu zapobieganie
lub ograniczenie oddziaływania na środowisko lub przyczyniają się do optymalnego wykorzystania
zasobów. Ze względu na istotny wpływ na środowisko naturalne i priorytety polityki Unii Europejskiej
w sposób szczególny zwrócono uwagę na następujące obszary tematyczne: recykling materiałów,
produkty dla zrównoważonego budownictwa, żywność, woda, proekologiczne firmy.
Termin składania wniosków: 5.09.2013.
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/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
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2013-09-23
Warszawa
HORIZON 2020 and R&D&I in
Nanotechnology and Advanced
Materials
Dzień informacyjny dotyczący
programu Horyzont 2020 oraz prac
badawczo-rozwojowych i innowacji
w obszarze nanotechnologii
oraz zaawansowanych materiałów.
http://cstei.lviv.ua/en/item/874
2013.09.24
Warszawa
Jakość paliw w energetyce – dobór
i niwelowanie ryzyka
Spotkanie dotyczące jakości paliw.
Tematyka: wymagania jakościowe
stawiane węglom energetycznym
i biomasie; określanie jakości przy
zakupie paliw i na potrzeby EU ETS;
kontrola dostaw; dobór paliw
do procesu spalania oraz
niwelowanie ryzyka związanego
z ich stosowaniem; bilansowanie
ilości spalanych paliw (węgiel
i biomasa).
http://scc.com.pl/konferencje/en/j
pe/
2013.09.24
Gliwice
Nauka jest przedsiębiorcza –
komercjalizacja badań za pomocą
programów NCBR
Celem konferencji jest
upowszechnienie wiedzy o ofercie
Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, wspierającej
innowacyjne technologie i ich
transfer do gospodarki.
http://www.polsl.pl/Konferencje/N
CBR/Strony/witamy.aspx
2013.09.25
Warszawa
Monitorowanie, raportowanie
i weryfikacja emisji CO2 wg
wytycznych Komisji Europejskiej
Spotkanie dotyczące nowej ustawy
o systemie handlu uprawnieniami
do emisjami: zasad przydziału
uprawnień do emisji, przewidywań
co do popytu i podaży; systemu
aukcyjnego; nowych zasad
dotyczących monitorowania emisji,
weryfikacji instalacji, metod oceny
ryzyka, kwalifikacji i konsekwencji
stwierdzonych nieprawidłowości.
http://www.scc.com.pl/konferencj
e/en/mco22/

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,
projekty flagowe:
termin składania wniosków: 30.09.2013.

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. W konkursach COST preferowane są
wnioski, które w stosunku do innych programów europejskich będą miały nowatorski charakter lub
wnioski składane przez badaczy o krótkim stażu.
Termin składania wniosków wstępnych: 27.09.2013.
Termin składania wniosków interdyscyplinarnych: 8.11.2013 (termin ich rejestracji 27.09.2013).
http://www.cost.eu/

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: 1.11.2013.
www.sciex.pl

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA NAUKOWA COPERNICUS – COPERNICUS AWARD
Wspólne przedsięwzięcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),
wyróżniające najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej mogących
wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy, jak również
znaczącymi sukcesami w promowaniu młodej kadry badawczej.
Termin zgłaszania nominacji do nagrody: 15.09.2013.
MENTORING
Program Mentoring FNP jest nowoczesną i elastyczną formą wsparcia naukowców w osiąganiu celów
zawodowych. Jedną z głównych zalet tego programu jest możliwość dopasowania go do konkretnych
i aktualnych potrzeb Mentorowanego. Konkurs dla laureatów i stypendystów FNP posiadających stopień
naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 30.09.2013.
POLSKIE HONOROWE STYPENDIUM NAUKOWE IM. ALEKSANDRA VON HUBOLDTA
Stypendium jest przyznawane wybitnym niemieckim uczonym, którzy planują pobyt badawczy w polskiej
jednostce naukowej. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy badacze. Stypendia są
przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy i ich wysokość wynosi równowartość ok. 4 tys. euro
miesięcznie.
Termin składania wniosków: 30.09.2013.
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2013.09.25
Warszawa
Regulacje dotyczące
biokomponentów i biopaliw
ciekłych
Szkolenia dotyczące
biokomponentów i biopaliw
ciekłych, w tym najnowszych zmian
w regulacji; działalności
regulowanej w zakresie
biokomponentów; działalności
koncesjonowanej w zakresie
biopaliw ciekłych, w tym
przewidywanych zmiany w regulacji
związanych z tzw. trójpakiem;
produkcji i wprowadzaniu do
obrotu biokomponentów i biopaliw
ciekłych; realizacji Narodowego
Celu Wskaźnikowego;
sprawozdawczości i kontroli
uprawnionego organu (Prezes ARP,
Prezes URE).
http://www.euro-con.pl/blokitematyczne/energetyka/197regulacje-dotyczacebiokomponentow-i-biopaliwcieklych

2013.09.26 - 2013.09.29
Augsburg, Niemcy
RENEXPO
14. międzynarodowe targi
poświęcone energii odnawialnej
i efektywności energetycznej.
http://www.renexpo.de/index.php
?id=7&L=1
2013.09.26
Warszawa
Inwestycje w energetyce
w praktyce
Spotkanie mające na celu m.in.
przedstawienie kluczowych
zagadnień związanych z realizacją
projektów inwestycyjnych
w energetyce, uwzględniając
aktualne przepisy prawa i trendy
jak również planowane
nadchodzące zmiany.
http://scc.com.pl/konferencje/en/i
we/zaproszenie

HOMING PLUS – ostatni konkurs
Celem programu jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu (w przypadku uczonych polskich) lub
przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy) i dynamizowanie rozwoju ich karier naukowych
poprzez stworzenie im satysfakcjonujących warunków pracy w Polsce i wspieranie ich międzynarodowej
współpracy naukowej.
Termin składania wniosków: 15.10.2013.
POMOST – ostatni konkurs
Finansowanie projektów realizowanych przez badaczy powracających do pracy naukowej po przerwach
związanych z opieką nad dzieckiem. Projekty mogą być realizowane przez osoby będące na etapie stażu
podoktorskiego, zdobywania samodzielności naukowej lub powrotu do samodzielnej pracy naukowej.
Termin składania wniosków: 15.10.2013.
START 2014
Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających
udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.
Termin składania wniosków: 31.10.2013.
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
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 w trybie ciągłym.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
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://nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-doprotokolu-wykonawczego-z-republika-austrii-na-lata-2014-2016.html
INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac
rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięcia powinna przyczynić
się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz
wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
Termin składania wniosków: 10.10.2013.
http://www.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci/konkurs-w-ramach-przedsiewziecia-pod-nazwainkubator-innowacyjnosci.html

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

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 16.09.2013.
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: 16.09.2013.
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MAESTRO
2013.09.26 - 2013.09.27
Sewilla, Hiszpania
4th European Conference on
Corporate R&D and Innovation
Konferencja poświęcona
zagadnieniom finansowania badań
i innowacji dla rozwoju UE,
szczególnie wyzwaniom
finansowym i ich wpływie na
związek między innowacyjnością
a rozwojem przedsiębiorstw
europejskich.
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.c
fm?id=1410&obj_id=4350&dt_cod
e=EVN&lang=en

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: 16.09.2013.

2013.09.26 - 2013.09.27
Baranów Sandomierski
Współspalanie, czy jednostka
dedykowana – w co inwestować?
Celem warsztatów jest m.in.
przedstawienie obowiązujących
regulacji prawnych oraz projektów
aktów prawnych dotyczących
biomasy na cele energetyczne,
w tym możliwości wykorzystania
odpadów komunalnych;
omówienie nowych obowiązków
i uprawnień poszczególnych
technologii wytwarzania: jednostka
współspalająca, układ hybrydowy
i jednostka dedykowana,
wynikających z projektu
rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 16 maja 2012 r.
http://www.master-institute.pl/

SONATA

2013.09.26 - 2013.09.27
Stalowa Wola
V Konferencja Biomasa –
technologie, realizacja inwestycji,
finansowanie
Celem konferencji
jest zaprezentowanie doświadczeń
polskich i działających na polskim
rynku przedsiębiorstw
energetycznych w zakresie
realizacji inwestycji, dostępnych
technologii spalania/współspalania
biomasy w elektrowniach
i elektrociepłowniach oraz
przedstawienie, obecnych
i przyszłych możliwości pozyskania
biomasy jako paliwa dla branży
energetycznej.
http://nowaenergia.com.pl/2013/06/14/vkonferencja-biomasa-technologierealizacja-inwestycji-finansowanie/

OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2013.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2013.

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające
stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2013.
Zalecenia dotyczące przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów
zakwalifikowanych do finansowania przez NCN.
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-08-23-przygotowanie-raportow-rocznych-i-koncowych

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
EUROGIA
Konkurs o tzw. etykiety klastrów EUREKI, m.in klastra energetycznego – EUROGII2020. EUROGIA2020 to
klaster związany z energią, w szczególności z energią niskoemisyjną. Celem klastra jest ułatwianie
wdrażania istniejących technologii i wspierane rozwoju wysoko innowacyjnych rozwiązań technicznych
w dziedzinie energii.
Termin składania wniosków: 13.09.2013.
http://www.eurogia.com/
BRIDGE
Celem programu jest wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez rozwijanie,
testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych.
Termin składania wniosków: 30.09.2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/bridge/
CCS (CARBON CAPTURE AND STORAGE) - DODATKOWY KONKURS W RAMACH PROGRAMU POLSKONORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA
Konkursu na polsko-norweskie projekty w obszarze wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.
Konsorcjum projektowe musi składać się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego
norweskiego, przy czym o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie organizacje badawcze.
Planowany termin ogłoszenia konkursu – II połowa września 2013.
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2198,ccs-carbon-capture-and-storage-dodatkowy-konkurs-wramach-programu-polsko-norweska-wspolpraca-badawcza.html
EUREKA
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii
produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi; rezultaty projektu muszą mieć szansę zaistnieć
na rynku międzynarodowym; projekt jest realizowany przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych państw
członkowskich EUREKI.
Termin składania wniosków: 15.10 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/
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2013.09.26 - 2013.09.27
Warszawa
Efektywność energetyczna i białe
certyfikaty w ujęciu teoretycznym
i praktycznym
Celem spotkania jest szczegółowe
omówienie zasad działania systemu
wspierania przedsięwzięć
w zakresie efektywności
energetycznej białymi
certyfikatami; wskazanie
newralgicznych punktów
związanych z planowaniem
i realizacją procesu uzyskania
świadectw efektywności
energetycznej; omówienie
wybranych przedsięwzięć służących
poprawie efektywności
energetycznej z uwzględnieniem
sposobu gromadzenia,
kalkulowania i przedstawienia
danych wskazujących na uzyskanie
oszczędności energii i informacji
niezbędnych do skutecznego
udziału w przetargu;
przedstawienie informacji
dotyczących zasad rozliczenia
obowiązku wynikającego z ustawy
o efektywności energetycznej.
http://www.master-institute.pl/
2013-09-26
Warszawa
Opodatkowanie akcyzą wyrobów
węglowych w 2013 r.
po nowelizacji ustawy o podatku
akcyzowym
Celem szkolenia jest zapoznanie
uczestników ze sposobem
opodatkowania wyrobów
węglowych wymuszonych zmianą
przepisów ustawy o podatku
akcyzowym i dostosowaniem
do wymogów dyrektywy
energetycznej. Uczestnicy będą
mogli poznać jakie rozwiązania
w tym względzie przyjął rząd
i jakimi metodami osiągnięte
zostaną w/w cele.
http://www.euro-con.pl/blokitematyczne/energetyka/225opodatkowanie-akcyza-wyrobowweglowych-w-2013r-ponowelizacji-ustawy-o-podatkuakcyzowym-2

M-ERA.NET 2013
Konkurs obejmuje m.in. obszar tematyczny Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy
Technologies. NCBiR przeznaczyło na dofinansowanie polskich partnerów realizujących projekty
badawcze budżet w wysokości 1,5 mln euro. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą
składać przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
Termin składania wniosków (pierwszy etap): 30.10.2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/konkurs-2013/art,2185,i-etap-m-eranet-call-2013.html
BLUE GAS – POLSKI GAZ ŁUPKOWY
Program jest 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 październik-listopad 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/
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 październik -listopad 2013.
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/
POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty badawczo-rozwojowe, które cechują się
podejściem interdyscyplinarnym i/lub transdyscyplinarnym; wnoszą wkład do zwiększenia intensywności
współpracy pomiędzy Polską i Niemcami w zakresie badań nad zrównoważonym rozwojem oraz te,
których rezultaty mogą zawrzeć się w trzech filarach zrównoważonego rozwoju: ekologii, gospodarki oraz
społeczeństwa.
Nabór wniosków planowany jest na październik -grudzień 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/niemcy/
BRIDGE VC
Pilotażowe przedsięwzięcie BRIdge VC ma być pierwszym w Polsce instrumentem oferującym publicznoprywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy
kapitałowych wysokiego ryzyka już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego celem jest
zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez współpracę
podmiotów polskich i zagranicznych.
Nabór do projektów inwestycyjnych ma być uruchomiony jesienią.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/bridge/bridge-vc/
INICJATYWA CORNET

Inicjatywa CORNET jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań
konkretnych branż przemysłowych. Badania branżowe są przeprowadzane na użytek szerokiej grupy
przedsiębiorstw, w szczególności MSP. Ich inicjatorami są zrzeszenia firm a wykonawcami
wyspecjalizowane jednostki naukowe, działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
Nabór wniosków planowany jest na listopad 2013 -marzec 2014.
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywacornet/aktualnosci/
http://www.cornet-era.net/
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PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH
2013.09.27
Warszawa
Opodatkowanie akcyzą gazu
ziemnego na podstawie projektów
zmiany przepisów prawa
akcyzowego i dyrektyw UE
Celem szkolenia jest zapoznanie
uczestników z nowymi wyzwaniami
dotyczącymi opodatkowania akcyzą
gazu ziemnego i technologicznego.
http://www.euro-con.pl/blokitematyczne/energetyka/223opodatkowanie-akcyza-gazuziemnego-na-podstawieprojektow-zmiany-przepisowprawa-a
2013.09.30 - 2013.10.04
Warszawa
Audytor efektywności
energetycznej
Celem szkolenia jest przekazanie
informacji i umiejętności
przygotowujących do wykonywania
audytów efektywności
energetycznej zgodnie z ustawą
o efektywności energetycznej
stosownie do rozporządzenia
w tym zakresie.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=oferta&item1=oferta_szkole
nia&item2=terminy
2013.09.30 - 2013.10.04
Paryż, Francja
28th EU PVSEC 2013 Conference
& Exhibition
UE PVSEC jest największą
międzynarodową konferencją
w zakresie badań, technologii
i aplikacji fotowoltaicznych
i jednocześnie jedną z najlepszych
międzynarodowych branżowych
wystawach fotowoltaicznych.
http://www.photovoltaicconference.com/
2013.09.30
Warszawa
Nowela prawa energetycznego –
zakres tzw. małego trójpaku najważniejsze planowane zmiany
Spotkanie dotyczące nowelizacji
prawa energetycznego – zakres
i najważniejsze zmiany tzw. małego
trójpaku.
http://www.euro-con.pl/blokitematyczne/energetyka/181trojpak-energetyczny

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 grudzień 2013.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych
SPIN-TECH - NOWY PROGRAM WSPARCIA SPÓŁEK CELOWYCH
Głównym celem programu jest intensyfikacja procesów komercjalizacji wyników badań poprzez wsparcie
spółek celowych działających jako platforma bezpośredniej współpracy ośrodków naukowych z biznesem.
Nabór wniosków planowany jest na grudzień 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/spin-tech/
LIDER
Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu,
zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów posiadających
możliwość wdrożenia w gospodarce.
Nabór wniosków planowany jest na grudzień 2013 - styczeń 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
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.
Planowany termin składania wniosków: 4.10.2013, 19.12.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanieenergii/dofinansowanie-audytow-i-zadan-inwestycyjnych/
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: 4.11.2013.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanieenergii/dofinansowanie-audytow-i-zadan-inwestycyjnych/
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.
Planowany termin składania wniosków: 2-13.12.2013.
http://program-gekon.pl/

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG, 02-981 Warszawa, Augustówka 36, tel. : (22) 3451-451, fax: (22) 642 83 76

2013.10.02 - 2013.10.03
Sopot
Offshore 2013
Konferencja dotycząca morskiej
energetyki wiatrowej.
W tegorocznej edycji spotkania
przeanalizowane
zostaną możliwości dostosowania
regulacji prawnych tak, aby
możliwe było wykorzystanie
potencjału rozwoju MEW.
http://offshore2013.psew.pl/
2013.10.03 - 2013.10.04
Opole
IV Konferencja „Inwestycje
w Energetyce i Przemyśle – Nowe
Technologie dla Ochrony
Środowiska”
Zakres tematyczny konferencji
obejmuje m.in.: aspekty prawne
związane z ochroną
środowiska, monitorowanie,
raportowanie i prognozowanie
emisji, instalacje ochrony
środowiska - odsiarczanie,
odazotowanie, odpylanie.
http://nowaenergia.com.pl/2013/05/06/ivkonferencja-inwestycje-wenergetyce-i-przemysle-nowetechnologie-dla-ochronysrodowiska/
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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.
Termin naboru wniosków planowany jest na koniec III kwartału 2013 r.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanieenergii/lemur/

INNE
INNOWATOR MAZOWSZA
W konkursie „Innowacyjny Młody Naukowiec” mogą brać udział młodzi, kreatywni naukowcy w wieku
do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich
3 lat, których prace zawierają innowacyjne i jednocześnie praktyczne rozwiązania.
Termin składania wniosków wstępnych: 30.09.2013.
http://www.innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/art,124,rusza-v-edycja-konkursu-innowatormazowsza.html
NAPĘD NOWEJ ERY
Orlen Gaz, spółka z grupy PKN Orlen, wspólnie z Politechniką Warszawską ogłosiły drugi ogólnopolski
konkurs branży LPG „Napęd Nowej Ery”. Tegoroczna edycja skierowana jest do naukowców, zajmujących
się m.in. nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie zastosowań gazu płynnego.
Termin składania wniosków: 11.10.2013.
http://www.napednowejery.pl/o-konkursie-2.html

W przeglądzie nie uwzględniono:
- kredytów,
- finansowania wdrażanego przez PARP i MG,
- programów dla miast, gmin,
- programów wojewódzkich,
- programów niewspółfinansowanych,
- programów dot. zarządzania energią w budynkach.
Informacje dotyczące planowanych terminów naborów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji wdrażających, spotkań
informacyjnych, informacji uzyskanych drogą mailową lub telefoniczną. Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG nie ponosi
odpowiedzialności za rozbieżności między podanymi datami a rzeczywistymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów.
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