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WYDARZENIA
2013.11.05 - 2013.11.06
Kraków
Konferencja przemysłowo - naukowa
"Technologie CSS dla energetyki"
Program konferencji dedykowany jest
zagadnieniom odbudowy mocy
wytwórczych energetyki w Czystych
Technologiach Węglowych
przy uwzględnieniu aktualnych
uwarunkowań prawnych.
Konferencja ma na celu podzielenie
się doświadczeniami technicznymi
i ekonomicznymi związanymi
z procesem wychwytu dwutlenku
węgla w dwóch różnych
technologiach.
http://www.cire.pl/item,79909,7.htm
l
2013.11.06
Bruksela, Belgia
Demand Response: Meeting
Europe’s decarbonization objectives
for 2030
Konferencja dotycząca procesu
przejścia Europy na gospodarkę
niskoemisyjną i jego regulacji presją
popytową.
http://sedc-coalition.eu/events-2/

Wyspa służąca magazynowaniu energii
Farmy wiatrowe charakteryzują się nieprzewidywalnością wytwarzania. Oznacza to, że w zależności
od pogody dochodzi do produkcji energii w ilości przewyższającej bieżące zapotrzebowania na energię
lub w ilości niewystarczającej do zaspokojenia tego zapotrzebowania. W drugim przypadku na ogół
konieczne jest wykorzystanie źródeł konwencjonalnych. W ramach próby eliminacji konieczności
wykorzystania paliw kopalnych, Belgowie planują wybudować na Morzu Północnym sztuczną wyspę,
a na niej elektrownię szczytowo – pompową. Celem tego przedsięwzięcia jest magazynowanie energii
wiatru.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/wyspa-do-magazynowania-energii-706
Fatih Birol: subsydiowanie paliw kopalnych hamuje rozwój energii ze źródeł odnawialnych
Fatih Birol, główny ekonomista Międzynarodowej Agencji ds. Energetyki (IEA), podczas konferencji
Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej stwierdził, że subsydiowanie paliw kopalnych
hamuje rozwój źródeł odnawialnych. Uważa on, że ulgi podatkowe sprawiają, że ceny ropy i gazu są
sztucznie utrzymywane na niskim poziomie, co sprawia, że OZE nie mogą z nimi konkurować
i w efekcie niemożliwe staje się osiągnięcie celów w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/fatih-birol-subsydiowanie-paliw-kopalnych-hamujerozwoj-energii-odnawialnej
Rekordowo niska emisja CO2 odnotowana w Stanach Zjednoczonych
Zgodnie z raportem Bloomberg New Energy Finance, w ciągu ostatnich pięciu lat w Stanach
Zjednoczonych odnotowano spadek emisji CO2 o 13%. Wynik ten stanowi spory postęp na drodze
do osiągnięcia krajowego celu redukcji emisji, który w latach w latach 2005 – 2020 ma wynieść 17%.
Głównym czynnikiem, który przyczynił się do zaobserwowanej zmiany, było rozpoczęcie eksploatacji
złóż gazu łupkowego. Spowodowało ono szybkie wypieranie węgla przez znacznie mniej emisyjny gaz
ziemny.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/rekordowo-niska-emisja-co2-odnotowana-w-stanachzjednoczonych
Nowe metody wydobycia gazu łupkowego
Jedną z przeszkód w eksploatowaniu złóż gazu łupkowego jest potencjalne zagrożenie dla środowiska
jakie wiąże się z wydobyciem tego gazu. Płyn szczelinujący składa się głównie z wody i piasku oraz
około 0,5 procentowej domieszki związków chemicznych. Biorąc pod uwagę, że do procesu
szczelinowania hydraulicznego używane jest ponad 15 mln litrów wody, to te 0,5% stanowi prawie
76 tys. litrów. Wprawdzie związki chemiczne wykorzystywane w procesie szczelinowania w większości
są nieszkodliwe i wtłaczane pod ziemię daleko od zbiorników wodnych, jednak ich obecność w płynie
szczelinującym rodzi w społeczeństwach pewne obawy przed eksploatacją złóż gazu łupkowego.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nowe-metody-wydobycia-gazu-lupkowego-696
Rośnie produkcja ogniw fotowoltaicznych
Zgodnie z rocznym raportem Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej,
w 2012 światowa produkcja ogniw fotowoltaicznych (PV) wzrosła o 10% w porównaniu z rokiem 2011.
Do wzrostu doszło pomimo odnotowanego w tym samym czasie 9-procentowego spadku w zakresie
inwestycji słonecznych. Europa pozostała liderem w nowo zainstalowanych mocach słonecznych
z udziałem wynoszącym 51,7% (16,8 GW) w 30 GW mocy światowych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/rosnie-produkcja-ogniw-fotowoltaicznych
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2013.11.06 - 2013.11.07
Londyn, Wielka Brytania
4th Hybrid and Electric Vehicles
Conference
Podczas spotkania zaprezentowane
będą badania w dziedzinie
pojazdów elektrycznych,
ekologicznych i hybrydowych,
przyszłych trendów w zakresie
projektowania i wdrażania strategii
technologii hybrydowej.
http://conferences.theiet.org/hevc
/
2013.11.06 - 2013.11.07
Edinburgh, Wielka Brytania
World Ocean Power Summit 2013
Konferencja dotycząca
wykorzystania energii oceanów.
Najważniejsze zagadnienia
konferencji: rynki energii
oceanicznej, regulacje polityczne
i prawne, perspektywy branży,
pokonanie bariery dla zastosowania
komercyjnego, studia przypadków.
http://www.wplgroup.com/aci/con
ferences/eu-eop1.asp
2013.11.06
Warszawa
II konferencja branży
poszukiwawczo - wydobywczej
"Polski Gaz Ziemny 2020- Szanse.
Oczekiwania. Rzeczywistość"
Kontynuacja rozpoczętej rok temu
debaty na temat poszukiwań
i wydobycia gazu ziemnego ze złóż
niekonwencjonalnych w Polsce.
W trakcie tegorocznego spotkania
zaprezentowane zostaną wnioski
inwestorów na temat kluczowych
czynników wspierających oraz
utrudniających rozwój sektora
poszukiwawczo-wydobywczego
w Polsce. Opinie te będą
skonfrontowane ze stanowiskiem
przedstawicieli polskich
i europejskich instytucji nadzoru
i regulacji zaangażowanych
w proces poszukiwania gazu
łupkowego.
http://www.opppw.pl/konferencja
_opppw/2013

Akumulatory litowo-jonowe a rozwój technologiczny
Mające niedawno miejsce incydenty związane z przegrzaniem akumulatorów litowo-jonowych
w samolotach Dreamliner 787 wywołały dyskusję na temat zasadności poczynionych do tej pory
inwestycji w rozwój tej technologii magazynowania energii. Akumulatory zostały po raz pierwszy użyte
w samolocie Dreamliner, który ze względu na rozbudowaną elektronikę potrzebuje większych niż
w innych samolotach generatorów zasilających maszynę podczas postoju (tzw. pomocniczych zespołów
napędowych APU). Generatory te działają właśnie dzięki akumulatorom litowo – jonowym.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/akumulatory-litowo-jonowe-a-wzrost-gospodarczy-697
Szpital zasilany panelami słonecznymi
Na wyspie Haiti wybudowano szpital, którego zasilanie stanowią wyłącznie panele słoneczne.
Wykorzystano do tego dach o powierzchni 200 tys. stóp kwadratowych, na którym zainstalowano 1800
paneli słonecznych. Przewiduje się, że w rozliczeniu rocznym to prośrodowiskowe rozwiązanie obniży
koszty utrzymania budynku o 379 000 USD i pozwoli na uniknięcie emisji 210 ton dwutlenku węgla.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/szpital-zasilany-panelami-slonecznymi-701
Rekordowa produkcja energii elektrycznej z farm wiatrowych w Hiszpanii
Nikogo nie dziwią kolejne rekordy w produkcji energii ze źródeł wiatrowych w krajach takich jak Niemcy
czy Dania, jednak również w Hiszpanii źródło to zaczyna odgrywać znacząca rolę. Otóż ostatnio, po raz
pierwszy w historii tego kraju, z energii wiatru wyprodukowano więcej energii elektrycznej niż
z jakiekolwiek innego źródła. Tylko w styczniu 2013 farmy wiatrowe w Hiszpanii wyprodukowały 6 TWh,
co stanowi nowy rekord.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/rekordowa-produkcja-energii-elektrycznej-z-farmwiatrowych-w-hiszpanii-675
Przyszłe fabryki alg - od prototypu po produkcję
Zakwity alg i mikroalg dają ogromną nadzieję na nowe produkty farmaceutyczne, nutraceutyczne
i energetyczne. Aczkolwiek produkcja alg w dużych ilościach wymaga subtelnej równowagi między
światłem, temperaturą i wilgotnością, stanowiąc tym samym od zawsze wyzwanie dla branży.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/przyszle-fabryki-alg-od-prototypu-po-produkcje
Źródło: http://cordis.europa.eu/

Od gazów wydechowych po energię - podnoszenie wydajności silników spalinowych
Ponadczasowe stwierdzenie Antoine'a Lavoisiera, że "nic nie powstaje samo, nic nie ginie, wszystko się
przetwarza" można z łatwością przekuć na unijne motto dotyczące efektywności energetycznej. Ciepło
odpadowe na przykład jest istotnym źródłem emisji CO2 z gospodarstw domowych, przedsiębiorstw
i transportu, które UE stara się zredukować. Ale czy istnieje opłacalny sposób zapobiegania stratom
i przekształcania ich na dodatkową moc?
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/od-gazow-wydechowych-po-energie-podnoszenieŹródło: http://cordis.europa.eu/
wydajnosci-silnikow-spalinowych
Układy bioelektrochemiczne: przyszłe generatory energii elektrycznej?
Każdego dnia miliardy euro przeznaczane są na oczyszczanie trylionów litrów ścieków, co pochłania
znaczne ilości energii. Tymczasem ścieki mogłyby posłużyć za źródło odnawialne - zapewniając znaczne
oszczędności energii i pieniędzy - gdyż zawierają zanieczyszczenia organiczne, które można byłoby
wykorzystać do produkcji elektryczności, wodoru i chemikaliów wysokowartościowych, takich jak soda
kaustyczna.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/uklady-bioelektrochemiczne-przyszle-generatory-energiiŹródło: http://cordis.europa.eu/
elektrycznej
Unijny projekt morski posuwa naprzód globalny postęp w energii odnawialnej
Wart wiele milionów euro projekt doprowadził do postępu na skalę globalną w wychwytywaniu energii
pływów i fal, zbliżając w ten sposób UE do celu pozyskiwania 20% zużywanej energii ze źródeł
odnawialnych do roku 2020. Koordynowana przez University College Cork w Irlandii inicjatywa MARINET
o wartości 11 mln EUR, w którą wkład UE wyniósł 9 mln EUR, zapewnia firmom rozwijającym energetykę
morską, przedsiębiorcom, w tym typu start-up oraz naukowcom swobodny i w pełni opłacony dostęp
do ekspertów i światowej klasy obiektów do testowania fal, pływów i morskiej energii wiatrowej.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/unijny-projekt-morski-posuwa-naprzod-globalny-postep-wenergii-odnawialnej
Źródło: http://cordis.europa.eu/
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2013.11.06
Poznań
Nauka dla biznesu! UAM źródłem
innowacji dla Twojej firmy
Spotkanie dla naukowców
i przedsiębiorców poświęcone
zagadnieniom takim
jak: możliwości współpracy naukabiznes, programy dla nauki
i przemysłu – możliwe źródła
finansowania, poszukiwanie
partnerów do współpracy,
doświadczenia firm i naukowców
już współpracujących ze sobą.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php
2013.11.06
Konstancin-Jeziorna
Warsztaty Energetyki Wiatrowej
"Rozwiązania w zakresie
magazynowania i bilansowania
energii z wiatru"
Trzecia edycja konferencji będzie
skoncentrowana na trzech
obszarach:
przewidywanie produkcji energii
z wiatru, magazynowanie
i bilansowanie energii z wiatru,
integracja farm wiatrowych z KSE.
http://www.wew2013.psew.pl/
2013.11.08
Warszawa
Horyzont 2020 - nowy Program
Ramowy w zakresie badań
naukowych i innowacji - II Dzień
Informacyjny
Spotkanie dotyczące programu
Horyzont 2020.
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych Unii
Europejskiej
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci
/imprezy/i.html?id=5066
2013.11.12 - 2013.11.14
Warszawa
Audytor energetyczny - audyty
termo modernizacyjne
Celem kursu jest przekazanie
wiedzy i umiejętności wykonywania
audytów termomodernizacyjnych
i remontowych zgodnie z ustawą
o wspieraniu termomodernizacji
i remontów stosownie do
rozporządzenia w tym zakresie.
http://www.kape.gov.pl/pjcee/ind
ex_.phtml?item=szkolenia&item1=
x03b

Fabryki zintegrowane ze społecznościami: obietnica niskoemisyjnej przyszłości
W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu, którego celem jest promowanie
niskoemisyjnej produkcji, właśnie opublikowano wyniki studium rozpoznawczego wśród społeczności
okalających cztery duże parki przemysłowe. Celem sondażu, który objął Anglię, Danię, Finlandię
i Hiszpanię, było zbadanie interakcji między parkami a ich otoczeniem oraz zidentyfikowanie
postrzeganych korzyści, obaw i wyzwań.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/fabryki-zintegrowane-ze-spolecznosciami-obietnicaŹródło: http://cordis.europa.eu/
niskoemisyjnej-przyszlosci-709
Polsko-francuska edukacja jądrowa
Współpracę na rzecz rozwoju edukacji i kształcenia jądrowego podejmą Politechnika Warszawska (PW)
i francuski International Institute of Nuclear Energy (I2EN). Studenci PW będą mogli zdobyć dyplomy
obydwu uczelni. Porozumienie otwiera drogę do prowadzenia wspólnych badań z zakresu energii
jądrowej. Polskim badaczom, dydaktykom i studentom zapewnia korzystanie ze specjalistycznego
sprzętu, takiego jak symulatory, reaktory badawcze i laboratoria promieniowania jonizującego.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/polsko-francuska-edukacja-jadrowa
Źródło: PAP

Umowa NCBR z Japan Coal Energy Centre
W dniu 3 października 2013 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i japońska agencja Japan Coal Energy
Centre podpisały Porozumienie o Współpracy w zakresie energetyki węglowej. Celem porozumienia jest
wparcie wspólnych działań w zakresie rozwoju innowacji i prac B+R ukierunkowanych na rozwój
technologii związanych z energetyką konwencjonalną (m.in. z wychwytywaniem i składowaniem
dwutlenku węgla, zastosowaniem zaawansowanych materiałów dla potrzeb energetyki,
wysokosprawnym wytwarzaniem energii następnej generacji, pozyskiwaniem paliw ciekłych oraz
syntetycznego gazu ziemnego z węgla). Wspólne działania będą koncertowały się na wspieraniu instytucji
badawczych i przemysłu w prowadzeniu projektów, których wyniki będą mogły znaleźć zastosowanie
rynkowe.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/umowa-ncbr-z-japan-coal-energy-centre
Źródło: PAP

Nobliści: współpraca jest w nauce niezbędna
Najciekawszych rzeczy w nauce nie mogą tworzyć pojedyncze osoby, w nauce niezbędna jest współpraca mówili nobliści prof. Carol Greider i Brian Kobilka. Wszyscy naukowcy zgodzili się, że tym, co powinno
cechować naukowca jest ciekawość. Zdaniem prof. Haenscha niezwykle ważne jest to, by badania,
którymi zajmuje się naukowiec były jego pasją. Prof. Kobilka stwierdził, że największy sukces odnoszą ci,
którzy są z ciekawością stawiają pytania. Podobnego zdania była prof. Greider. "Praca badawcza to
odpowiadanie na pytania. Jeśli jest się ciekawym odpowiedzi na te pytania, łatwiej przezwyciężać
przeszkody. A w nauce jest zawsze wiele przeszkód".
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/noblisci-wspolpraca-jest-w-nauce-niezbedna-685
Prof. Hausner: finansowanie nauki w Polsce jest podprogowe

Źródło: PAP

"Finansowanie nauki w Polsce jest zdecydowanie za niskie, podprogowe. To znaczy, że jest przyjmowane,
ale nie wywołuje zmiany postawy i struktury zachowań. Służy utrwaleniu pewnego porządku. Trzeba to
zmienić stosunkowo szybko, choć zdaję sobie sprawę, że nie można tego zmienić od ręki" - mówił Jerzy
Hausner, b. wicepremier i profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie podczas spotkania "Jak
finansować naukę?", zorganizowanego przez ruch społeczny Obywatele Nauki.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/prof-hausner-finansowanie-nauki-w-polsce-jest-podprogowe
MNiSW: oceniono potencjał jednostek naukowych
Po raz pierwszy, według nowych zasad, uczeni ocenili potencjał jednostek naukowych i wskazali
37 najbardziej prestiżowych, które uzyskały kategorię „A +” – informuje resort nauki w komunikacie.
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych pod przewodnictwem prof. Macieja Zabela analizował
i porównywał dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Ponad 960 jednostkom
nadano kategorie od A+ przez A, B do C. To miara ich sukcesów badawczych, ale też ważny wskaźnik
mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji z budżetu.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/mnisw-oceniono-potencjal-jednostek-naukowych
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Źródło: PAP

2013.11.13
Szczecin
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/302-gazszczecin-3
2013.11.13 - 2013.11.14
Poznań
Zarządzanie projektami
międzynarodowymi w Programach
Ramowych (dwudniowe
warsztaty)
Szkolenie dla osób
zainteresowanych aplikowaniem
do Komisji Europejskiej,
rozpoczynających realizację lub już
realizujących projekty.
Podczas szkolenia będą omawiane
następujące zagadnienia:
specyfikacja projektów w 7. PR oraz
wprowadzenie do programu
Horyzont 2020, umowa
konsorcjum, zarządzanie zadaniami
w projekcie, zarządzanie ludźmi –
partnerami w projekcie,
zarządzanie finansami w projekcie.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php
2013.11.14
Wrocław
Seminarium "System Gwarancji
Pochodzenia w Polsce. Regulacje,
obrót, prognozy na przyszłość"
Czym dokładnie są gwarancje
pochodzenia? Jak nimi handlować?
Jak będzie działać polski system?
Jak nawiązać współpracę
z partnerami z całej Europy?
Odpowiedziom na te pytania
będzie poświęcone seminarium.
http://event.westernenergyconsult
ing.com/goo/index.html

Bieńkowska: „Inteligentny rozwój” zwiększy nakłady na badania i rozwój
Realizacja programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój” powinna przynieść wzrost nakładów na służące
przedsiębiorstwom badania i rozwój z obecnych 0,7 proc. do ok. 1,8 proc. PKB w 2020 r. – podała minister
rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Program „Inteligentny Rozwój” zastąpi obecny program
„Innowacyjna Gospodarka” służący m.in. wzmocnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/bienkowska-inteligentny-rozwoj-zwiekszy-naklady-nabadania-i-rozwoj-657
Źródło: PAP
Naukowcy: mobilność jest korzystna, ale w Polsce uczonym jej brakuje
Naukowcy często korzystają ze staży w ośrodkach zagranicznych. Gorzej jest z mobilnością krajową, która
nie ma u nas tradycji, nie ma też systemowego wsparcia dla rodzin młodych, migrujących badaczy mówili uczestnicy sympozjum "Mobilność polskich naukowców". Znaczenie doświadczeń zebranych
podczas naukowej pracy za granicą podkreślał prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.
"Dlaczego uważam, że mobilność jest taka ważna? Ze względu na zmieniające się otoczenie, nowych ludzi,
nowych nauczycieli, nową kulturę, w jakiej funkcjonujemy - także kulturę prowadzenia badań... Takie
wyjazdy niesłychanie nas wzbogacają, jako naukowców i jako ludzi" - podkreślił na warszawskim
spotkaniu, zorganizowanym przez Akademię Młodych Uczonych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/naukowcy-mobilnosc-jest-korzystna-ale-w-polsce-uczonymjej-brakuje-688
Źródło: PAP

Raport: większość grantów Narodowego Centrum Nauki trafia do uczelni
Większość grantów Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymują uczelnie wyższe, a dopiero potem
jednostki PAN i instytuty badawcze - wynika ze statystyk opublikowanych przez NCN. W 2012 r. 28 proc.
funduszy na badania trafiło do naukowców poniżej 35. roku życia. NCN otwarto w marcu 2011 roku. Rok
2012 był więc pierwszym pełnym rokiem działalności placówki. W środę NCN opublikowało statystyki
dotyczące konkursów w minionym roku.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/raport-wiekszosc-grantow-narodowego-centrum-naukitrafia-do-uczelni
Źródło: PAP
STRATEG - nowa baza danych MRR i GUS
MRR i GUS uruchomiły nowoczesną, ogólnodostępną bazę danych – STRATEG. Umożliwia ona śledzenie
postępu w osiąganiu celów założonych w strategiach oraz innych dokumentach rządowych i unijnych.
W bazie STRATEG udostępniono informacje o zawartych w dokumentach rządowych i unijnych
wskaźnikach, które służą do monitorowania rozwoju kraju. Zaczerpnięto je m.in. ze strategii Europa 2020,
długo– i średniookresowej strategii rozwoju kraju, a także dziewięciu tzw. strategii zintegrowanych,
dotyczących innowacyjności i efektywności gospodarki, transportu, bezpieczeństwa energetycznego
i środowiska, rozwoju regionalnego, kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa, sprawnego państwa oraz bezpieczeństwa narodowego RP. STRATEG obejmuje
także wskaźniki dla Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Dzięki temu istnieje możliwość
przeprowadzenia porównań międzynarodowych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/strateg-nowa-baza-danych-mrr-i-gus
Źródło: PAP

Ukazał się poradnik promocji nauki - "Promosaurus"
„Promosaurus" to tytuł drugiego na polskim rynku kompleksowego poradnika promocji nauki, który
ukazał się nakładem Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
(CITTRU). To kolejne wydawnictwo po książce „Promocja nauki. Poradnik dobrych praktyk” (MNiSW 2007)
podejmujące to zagadnienie. Na publikację składa się 10 artykułów poruszających różnorodne aspekty
popularyzacji nauki. Można tutaj znaleźć m.in. rozważania np. o tym, dlaczego na stronach internetowych
instytucji naukowych jest tak mało nauki i jak to zmienić, wskazówki dotyczące promocyjnego
wykorzystania zjawisk popkulturowych i narzędzi marketingu komercyjnego, porady odnoszące się
do znaczenia promocji w działalności naukowo-biznesowej oraz edukacyjnej i szereg praktycznych
podpowiedzi odwołujących się do promowania badań i odkryć w Internecie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ukazal-sie-poradnik-promocji-nauki-promosaurus
Źródło: PAP
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Warszawa
IX Międzynarodowa Konferencja
POWER RING 2013 „Wpływ
jednolitego europejskiego rynku
energii na gospodarkę
niskoemisyjną Europy”
W ramach trzech sesji konferencji
zostaną poruszone następujące
zagadnienia: wspólna europejska
polityka energetyczno-klimatyczna
– w jakim kierunku podąża Europa
i z czym się zmierzy;
przyszłość europejskiego
ujednoliconego rynku energii –
problemy i wyzwania,
czy niskoemisyjna Europa to
wysokoefektywna gospodarka?
http://www.proinwestycje.pl/index
.php?option=com_content&view=a
rticle&id=379%3Apowerring&catid=7&Itemid=100354&lang
=pl
2013.11.14
Szczecin
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.
http://www.euro-con.pl/blokitematyczne/energetyka/296akcyza-na-wegiel-3

Sejmowa komisja pozytywnie o budżecie na naukę i szkolnictwo w 2014 r.
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu
na naukę i szkolnictwo wyższe. "Wydatki związane ze szkolnictwem wyższym wzrosną o ponad 1,5 mld
złotych" - powiedział wiceminister nauki Marek Ratajczak.
Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marek Ratajczak wyjaśniał, że wydatki na naukę zaplanowano w wysokości
ponad 6 mld 559 mln złotych. Ponad 5 mld złotych z tej kwoty stanowią środki budżetu państwa, a około
1 mld 400 mln złotych środki europejskie. "Jest to wzrost o ponad 100 mln złotych w porównaniu
z rokiem ubiegłym" - powiedział wiceminister.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/sejmowa-komisja-pozytywnie-o-budzecie-na-nauke-iszkolnictwo-w-2014-r
Źródło: PAP
NCBR: wydatki na badania i rozwój rekordowe w 2012 roku
Wydatki na badania i rozwój w 2012 r. osiągnęły w Polsce rekordowy wynik 14,4 mld zł i są o prawie
23 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),
powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego. Główny Urząd Statystyczny opublikował
najnowsze dane dotyczące działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w 2012 roku. Badaniem objęto
podmioty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w sposób ciągły lub doraźny:
przedsiębiorców, szkoły wyższe, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ncbr-wydatki-na-badania-i-rozwoj-rekordowe-w-2012-roku702
Źródło: PAP
Wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Energetyki AGH
Wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. „To największa inwestycja uczelni” – podkreślają władze AGH. Jej koszt wynosi
ok. 190 mln zł, z czego ponad 62 mln stanowią środki unijne z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Reszta to środki własne uczelni i kredyt bankowy. AGH liczy też na dofinansowanie
ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz sponsorów.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/wmurowano-kamien-wegielny-pod-budowe-centrumenergetyki-agh-705
Źródło: PAP

2013.11.17 - 2013.11.20
Barcelona, Hiszpania
The International Electric Vehicle
Symposium & Exhibition
Międzynarodowe sympozjum
i wystawa dotyczące samochodów
elektrycznych.
http://www.evs27.org/
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2013.11.18 - 2013.11.20
Berlin, Niemcy
8th International Renewable
Energy Storage Conference and
Exhibition (IRES 2013)
Konferencja i wystawa dotycząca
magazynowania energii ze źródeł
odnawialnych.
http://setis.ec.europa.eu/newsroo
m-items-folder/ires-2013
2013.11.19 - 2013.11.21
Frankfurt, Niemcy
EWEA OFFSHORE 2013
Konferencja dotycząca wszystkich
aspektów rozwoju morskiej
energetyki wiatrowej.
http://www.ewea.org/events/ewe
a-offshore/
2013.11.19
Poznań
Aspekty prawne i administracyjne
zatrudniania naukowców –
cudzoziemców w Polsce i Polaków
za granicą
Szkolenie dla pracowników działów
kadr, księgowości, działów
współpracy z zagranicą, biur
wymiany międzynarodowej oraz
samodzielnych pracowników
naukowych prowadzących własne
projekty, przewidujących
przyjmowanie naukowców
z zagranicy lub wysyłanie
polskich naukowców za granicę.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php
2013.11.19 - 2013.11.21
Lublin
VI edycja Targów Energetycznych
ENERGETICS
Targi ENERGETICS stanowią
platformę dyskusji na tematy
ważne i aktualne dla branży,
dla rozwoju techniki i technologii
w energetyce.
http://www.energetics.targi.lublin.
pl/

PRZEGLĄD KONKURSÓW
HORYZONT 2020
Planowany termin ogłoszenia pierwszych konkursów: 11.12.2013.

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/
małe granty:
termin składania wniosków: 1.12.2013,
granty standardowe (rozszerzone)
termin składania wniosków: 1.12.2013.

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 interdyscyplinarnych: 8.11.2013 (termin rejestracji wniosków upłynął
27.09.2013).
http://www.cost.eu/

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
POLSKO – AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA
Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski
i Stanów Zjednoczonych. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu, w każdej dziedzinie nauki
z wyjątkiem sztuk pięknych. Do nagrody może być nominowana para naukowców, jeden z nich powinien
pracować w Polsce, drugi w Stanach Zjednoczonych. Podstawą nominacji jest wybitne osiągnięcie
naukowe uzyskane przez nominowanych wspólnie w ramach współpracy polsko-amerykańskiej.
Wysokość nagrody w 2014 roku wynosi równowartość 5000 USD dla każdego z wyróżnionych
naukowców.
Termin składania wniosków: 15.12.2013.
http://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-amerykanska-nagroda-naukowa/
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.
http://www.fnp.org.pl/oferta/idee-dla-polski/
SKILLS – SZKOLENIA
Podstawowymi celami programu 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. Program skierowany jest
do pracowników naukowych zamieszkałych w Polsce, zatrudnionych na umowę o pracę w jednostce
naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP oraz doktorantów z polskich jednostek naukowych,
zamieszkałych w Polsce. Oferta szkoleń w projekcie SKILLS:
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-szkolenia/
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2013.11.19
Warszawa
II European Emission Trading
Summit
Spotkanie stanowi rozwinięcie
i kontynuację debaty, która
odbędzie się podczas COP19,
dotyczącej redukcji emisji
dwutlenku węgla, w tym
wynegocjowaniu nowego,
globalnego porozumienia
w sprawie redukcji emisji gazów
cieplarnianych i zahamowania
wzrostu średniej temperatury
na świecie.
http://cbepolska.pl/pl/ii-europeanemission-trading-summit.html
2013.11.19 - 2013.11.20
Poznań
III Ogólnopolska Konferencja
Naukowa "Bezpieczeństwo
energetyczne - rynki surowców
i energii"
Celem konferencji jest przekazanie
wiedzy, wymiana poglądów
i dyskusja o charakterze
interdyscyplinarnym
obejmującym zagadnienia
geopolityczne, ekonomicznospołeczne, logistyczne, techniczne
i prawne w zakresie
bezpieczeństwa energetycznego.
http://www.energia.wsb.net.pl/ind
ex.html
2013.11.20 - 2013.11.22
Bukareszt, Rumunia
RENEXPO South-East Europe
Międzynarodowa konferencja
i targi poświęcone energii
odnawialnej i efektywności
energetycznej.
http://www.renexpobucharest.com/
2013.11.20
Poznań
Prawa własności intelektualnej
i bazy patentowe a innowacyjność
projektu w Programach
Ramowych
Spotkanie dla osób
zainteresowanych zagadnieniami
własności intelektualnej,
szczególnie w powiązaniu
z Programami Ramowymi Unii
Europejskiej.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2013.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2013.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające
stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2013.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
CCS (CARBON CAPTURE AND STORAGE) - DODATKOWY KONKURS W RAMACH PROGRAMU POLSKONORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA
Konkurs na projekty w zakresie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS): instalacje
pilotażowe, nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie wychwytywania CO2, nowa wiedza usprawniająca
składowanie CO2 na szeroką skalę, wpływ na środowisko, wzmacnianie społecznej i politycznej
świadomości w zakresie CCS. Konsorcjum projektowe składające wniosek musi składać się z co najmniej
jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego, przy czym o dofinansowanie mogą ubiegać się
jedynie organizacje badawcze.
Termin składania wniosków: 15.11.2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/polsko-norweska-wspolpracabadawcza/aktualnosci/art,2283,ogloszenie-o-konkursie-carbon-capture-and-storage-ccs.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 listopad 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/
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; realizują
opisany cel konkursu oraz projekty, których rezultaty mogą zawrzeć się w trzech filarach
zrównoważonego rozwoju: ekologia, gospodarka oraz społeczeństwo.
Nabór wniosków planowany jest na listopad-grudzień 2013.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/niemcy/
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2013-11-20
Warszawa
Seminarium IEn
2013.11.20
Łódź
Ochrona własności przemysłowej
Spotkanie poświęcone praktycznym
aspektom ochrony własności
przemysłowej, w tym: identyfikacji
podmiotów praw własności
intelektualnej i dóbr
niematerialnych, formułowaniu
strategii ochrony oraz
efektywnemu zarządzaniu.
http://www.uprp.pl/szkolenieurzedu-patentowego-rp-ipolitechniki-lodzkiej-w-dniu-20listopada-2013r/Lead02,58,8566,7,index,pl,text/
2013.11.21 - 2013.11.22
Warszawa
IV Europejskie Forum Marketingu
Instytucji Naukowych
i Badawczych
Celem Forum jest prezentacja
najnowszych wyników badań oraz
rozwiązań praktycznych
stosowanych przez instytucje
naukowe i badawcze m.in.
instytuty, uczelnie, parki
technologiczne z całej Europy.
http://www.ilot.edu.pl/minib/pl/pr
ogram/
2013.11.21 - 2013.11.22
Szczyrk
XIV konferencja naukowotechniczna Inteligentne Systemy
Elektroenergetyczne - Automatyka
Zabezpieczeniowa
Podczas konferencji przedstawione
zostaną m. in. następujące
zagadnienia: modele ekonomiczne
do analizy inwestycji na etapie
przebudowy technologicznospołecznej energetyki,
podejmowanie decyzji w układach
automatyki elektroenergetycznej,
współczesne rozwiązania
zabezpieczeń ziemnozwarciowych
dla sieci średnich napięć;
kondycjonery energii elektrycznej;
świadectwa kolorowe - aktualny
stan prawny.
http://www.cire.pl/pokaz-pdf%252Fpliki%252F7%252Faez2013sz
czyrk1str.pdf

PATENT PLUS
Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie
ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych.
Nabór wniosków planowany jest na listopad 2013.
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/
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/
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA; DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW
CELOWYCH – ostatni konkurs
W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty badawcze ukierunkowane na opracowanie
innowacyjnych technologii, produktów i usług obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe.
Zasady konkursu prawdopodobnie będą zbliżone do zasad poprzedniego konkursu 1.4.
Nabór wniosków planowany jest na listopad 2013.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/aktualnosci/
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/inicjatywa-cornet/
http://www.cornet-era.net/
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 grudzień 2013.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych
SPIN-TECH - 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/aktualnosci/art,1641,120-mln-zl-dla-spolek-naukowo-biznesowych.html
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/
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2013.11.21
Katowice
Opodatkowanie akcyzą wyrobów
węglowych w 2013r. 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.
http://www.euro-con.pl/blokitematyczne/energetyka/306wegiel-katowice-4
2013.11.22
Katowice
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/299akcyza-gaz-ziemny-3

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
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 naboru: I kwartał 2014.
http://program-gekon.pl/

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.

2013.11.26
Warszawa
XVI Forum Energetyki Wiatrowej
17 września 2013 r. Ministerstwo
Gospodarki przedstawiło
propozycję nowego systemu
wsparcia dla producentów energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii. Zapowiedziano między
innymi wdrożenie systemu aukcji
dla nowych i zmodernizowanych
instalacji. Tematyka wykładów
i paneli dyskusyjnych tegorocznego
Forum Energetyki Wiatrowej
obejmie zagadnienia związane
z propozycją Ministerstwa
Gospodarki.
http://www.few2013.psew.pl/
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