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Naukowcy z Uniwersytetu
Delaware oraz Delaware Technical Community College opracowali model symulujący pracę systemu elektroenergetycznego o mocy 72 GW,
w oparciu praktycznie wyłącznie o odnawialne źródła energii (OZE) i systemy elektrochemicznego magazynowania
(baterie i ogniwa paliwowe). Celem badania było
stworzenie takiej kombinacji
źródeł odnawialnych i systemów magazynowania, dzięki
której byłyby one w stanie
dostarczać moc w sposób
ciągły.
W modelu rozpatrzone zostało 28 miliardów kombinacji
OZE oraz systemów magazynowania przetestowanych na
danych dotyczących pogody
i zapotrzebowania na energię
z okresu 4 lat. Modele tego
typu powstawały już wcześniej, ale ten - w przeciwieństwie do innych - koncentruje
się na minimalizacji kosztów,

a nie dokładnym dopasowywaniu popytu do podaży.
Symulacje pokazały, że już
w 2030 źródła odnawialne
byłyby w stanie zaspokoić
99,9%
zapotrzebowania
dużego systemu elektroenergetycznego.
Przeprowadzone
badania
dają również pewien obraz
tego jak system elektroenergetyczny mógłby wyglądać
jeśli uzależnić go od źródeł
odnawialnych.
Konieczne
byłoby zwiększenie mocy

zainstalowanej, aby uzyskać moc
osiągalną na poziomie zapotrzebowania. Wynika to ze specyfiki
OZE, których praca w dużym
stopniu zależy od warunków
pogodowych. Niezbędne byłoby
także stworzenie systemów
magazynowania energii oraz
wciąż - chodź w niewielkim
stopniu - korzystanie z paliw
kopalnych.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/zrodlaodnawialnych-moga-wekonomiczny-sposob-zasilic-siec

Autor fotografii: Harvey McDaniel, Źródło: Wikimedia Commons

Wzrost wykorzystania OZE w Chinach
W ostatnich latach w Chinach, w których nastąpił gwałtowny wzrost gospodarczy,
wzrosło również zużycie węgla jako jednego z najtańszych
źródeł energii. Niskie koszty
produkcji sprawiają ponadto,
że rynek Chin staje się atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów, co wiąże się z kolei
z ‘ucieczką’ przemysłu z kra-

jów, w których koszty produkcji rosną w wyniku wysokich opłat za emisję CO2.
Powyższe czynniki doprowadziły do rekordowo wysokiego poziomu zanieczyszczenia
powietrza na obszarach niektórych prowincji Chin.
Zaalarmowany złym stanem
środowiska rząd uwzględnił
w planie na lata 2011-2015

modyfikację sektora energetyki. Plan zakłada redukcję
udziału węgla w całkowitej
produkcji energii z 70% do
65%, a także zwiększenie
mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych do 30%.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/wzrostwykorzystania-oze-w-chinach

Kursy online
oferowane przez
firmę Infinity
Solar Inc.
Firma Infinity Solar Inc. prowadzi kursy
online dla instalatorów baterii słonecznych. Szkolenia zapewniają uczestnikom
dostęp do praktycznej wiedzy i odpowiednich umiejętności. Poziom kursów
jest i dostosowany do potrzeb amatorów i profesjonalistów. Dostępny jest
bezpłatny kurs, obejmujący poznawanie
podstaw techniki fotowolatnicznej oraz
płatne w zakresie: podstaw projektowania i montażu PV dla zawodowców, technik sprzedaży w Solar Inc, projektowania
i konserwacji systemów awaryjnego
zasilania, zaawansowanych umiejętności
dla doświadczonych profesjonalistów
fotowoltaicznych, podstaw Solar Thermal
Design i instalacji do zawodowców.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/kursy-online-oferowane-przezfirme-infinity-solar-inc

Grywalizacja nową metodą
promowania zielonych technologii?
Grywalizacja (ang. gamification) to
wykorzystanie mechaniki znanej np.
z gier fabularnych i komputerowych,
do modyfikowania zachowań ludzi
w sytuacjach niebędących grami.
Technika bazuje na przyjemności,
jaka płynie z pokonywania kolejnych
osiągalnych wyzwań, rywalizacji,
współpracy itp. Grywalizacja pozwala
zaangażować ludzi do zajęć, które są
zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za
nudne lub rutynowe.
Firmy w sektorze czystych technologii zaczynają zwyciężać w rankingach
wykorzystywania właśnie tej metody.
Analitycy przewidują, że w 2015 r.
ponad 50% organizacji, które zarządzają procesami innowacji będą stosowały grywalizację.
Kilka lat temu, SunPower, producent

energii słonecznej, udostępnił na Facebooku grę Solar Discovery, promującą
energię słoneczną i edukację ekologiczną w USA. Najlepsi gracze byli nagrodzeni a SunPower zyskał ponad 22 tys.
„sympatii” („I like”). Nowa, innowacyjna droga do marketingu pozwoliła
firmie zainstalować 5400 paneli słonecznych na obszarze wielkości San
Francisco. Jeszcze lepsze efekty osiągnęła firma Clean Currents propagując
i realizując konkurs Zielony Paszport
DC na Facebooku.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/grywalizacja-nowa-metodapromowania-zielonych-technologii

Produkcja i magazynowanie energii na Księżycu
Naukowcy z Politechniki Katalońskiej
zaproponowali system produkcji energii do zasilania pojazdów i różnych
urządzeń używanych podczas wypraw
na Księżyc, szczególnie księżycowych
nocy. System ten znosi potrzebę
transportowania baterii i źródeł jądrowych, takich jak te używane przez
chińskiego łazika Yutu, który niedawno
wylądował na Księżycu.
Noc Księżycowa trwa około 14 dni,
podczas których temperatura spada
nawet do -150°C. W takich warunkach działanie pojazdów i innych urządzeń na powierzchni Księżyca jest

utrudnione i wymaga korzystania
z energii zgromadzonej w ciężkich
bateriach transportowanych z Ziemi
lub korzystania z energii jądrowej.
Zespół naukowców z Politechniki
Katalońskiej wraz ze współpracownikami z USA opracowali dwie metody
magazynowania energii już na Księżycu.
Dane zostały opublikowane
w czasopiśmie Acta Astronautica.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/produkcja-i-magazynowanieenergii-na-ksiezycu

Astronaut Buzz Aldrin na Księżycu
Autor fotografii: NASA
Źródło fotografii: Wikimedia Commons

Nuklearna umowa pomiędzy Polską a Francją
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
(PTN) i Francuskie Towarzystwo
Energii Jądrowej (SFEN) podpisały
28 listopada 2013 porozumienie
o współpracy w dziedzinie techniki
nuklearnej.
Porozumienie
zostało
podpisane
w warszawskiej siedzibie Instytutu
Chemii i Techniki Jądrowej. Ma się
przyczynić do postępu naukowotechnicznego w energetyce jądrowej –
czytamy w komunikacie Instytutu Che-
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mii i Techniki Jądrowej.
Porozumienie będzie obowiązywać
przez 5 lat. Umożliwi każdemu z towarzystw korzystanie z kompetencji
i wiedzy towarzystwa partnerskiego.
W szczególności przewiduje wymianę
informacji na temat konferencji i seminariów organizowanych przez każde
z towarzystw oraz kontakty między
zespołami specjalistów, młodych profesjonalistów i studentów. Zakłada
również wymianę tekstów i artykułów

m ię d z y w y d a w n ic t w a m i P T N :
„Postępy Techniki Jądrowej” i SFEN
„Revue Générale Nucléaire”.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nuklearna-umowa-pomiedzypolska-a-francja
Źródło: PAP
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Uproszczona metoda wytwarzania
ogniw i-PERC

OZE mogą pokryć
większość
zapotrzebowania
na energię
elektryczną USA
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój
energetyki bazującej na źródłach odnawialnych
(OZE), podyktowany głównie troską o zmiany
klimatyczne. Ten nowy trend w energetyce spotyka się z krytyką, zgodnie z którą niemożliwe
jest zapewnienie ciągłości dostaw energii, jeśli
oprzeć system energetyczny jedynie na OZE.
Jednak coraz więcej naukowców, głównie ze
Stanów Zjednoczonych, pracuje nad zaawansowanymi modelami, które mają pokazać, że
w rzeczywistości jest inaczej.
Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna
i Meteorologiczna (NOAA) przeprowadziła
badania, które pokazały, że możliwe jest zrewolucjonizowanie systemu energetycznego przez
OZE, przy czym nie musi się to wiązać z drastycznym wzrostem cen energii.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/ozemoga-pokryc-wiekszosc-zapotrzebowania-naenergie-elektryczna-usa

Naukowcy z Centrum Badań
Nanoelektroniki IMEC opracowali nową metodą produkcji
ogniw słonecznych dużej wielkości. W założeniu metoda miała
być możliwie prosta, tania i skuteczna. W produkcji ogniw użyto
metody opartej na laserowym
domieszkowaniu tlenkiem glinu
(ALD - Al2O3), w celu uzyskania
pola tylnej powierzchni ogniwa
(BSF) oraz platerowania niklem
i miedzią w celu wytworzenia
przedniej warstwy ogniwa.
Obie te metody eliminują konieczność wypalania kontaktów
metalicznych i warstwy BSF.
Oznacza to, że nie jest konieczne
stosowanie wysokich temperatur
przy metalizacji ogniw. To natomiast pozwala na uniknięcie pasywnej degradacji tylnej warstwy
Al2O3 oraz optycznej degradacji
dielektryka. Ponadto nowy sposób wytwarzania jest niezwykle

prosty, ponieważ cienka warstwa
tlenu aluminium pełni jednocześnie
funkcję warstwy pasywacji oraz
źródła domieszkowania, podczas
gdy laser umożliwia jednoczesne
odwzorowanie styku i formację
BSF.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/uproszczonametoda-wytwarzania-ogniw-i-perc

Źródło fotografii: Wikimedia Commons

Debaty dotyczące przyszłości energii jądrowej w USA
W 2013 roku w Stanach Zjednoczoreaktorów oczekują na decyzje
nych ogłoszono zamknięcie czterech
o przedłużeniu koncesji. Komisja Doelektrowni jądrowych. Według nowezoru Jądrowego pozwala elektrowgo raportu Renewing Licenses for the
niom działać przez okres 60 lat, ale
Nation's
Nuclear
możliwe jest przedłuPower Plant, Ameriżenie pozwolenia na
can Physical Society
kolejne 20 lat. Raport
„(…) jeśli elektrownie nadal
(APS), jeśli elekAPS stwierdza, że nie
będą zamykane zamiast
trownie nadal będą
wykazano
żadnych
zamykane zamiast
przedłużania ich dziania, to do przesłanek techniczprzedłużania
ich
nych, które sugerowa2030 roku USA mogą stracić 60 łyby odmowę pozwodziania, to do 2030
procent czystej energii”
roku USA mogą
lenia na przedłużone
stracić 60 procent
funkcjonowanie elekczystej energii.
trowni. Zdaniem autoObecnie w USA istnieje około 100
rów raportu rozszerzenie koncesji to
reaktorów jądrowych. Operatorzy 38
bezpieczny i niezawodny sposób na

produkcję czystej energii.
Tymczasem w wielu Stanach, m.in.
w Kalifornii, Wisconsin, Floryda i Vermont planowana jest budowa elektrowni opalanych gazem naturalnym.
Chociaż gaz jest tani, jego przyszłość zdaniem autorów raportu - pozostaje
niepewna. W szczególności brak jest
dokładnych danych dotyczących dostępności gazu w USA oraz środowiskowych kosztów frakcjonowana.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/debaty-dotyczace-przyszloscienergii-jadrowej-w-usa

Nowy materiał służący przekształcaniu energii słonecznej
w chemiczną
Naukowcy z Duke University pracują
nad wykorzystaniem miedzi do przekształcania światła słonecznego i wody
w paliwo chemiczne.
Konwersja energii słonecznej w paliwo
chemiczne, które można magazynować, pozostaje wyzwaniem. W badaniach nad przekształceniem energii
słonecznej w chemiczną naukowcy
często wykorzystują tlenek indu do-

mieszkowany cyną (ITO). Jednak ITO
jest dalekie od idealnego materiału służącego przekształcaniu energii. Naturalnie
tlenek indu występuje bowiem w ograniczonych ilościach, porównywalnych
z ilością srebra. Ograniczenie to zwiększa koszty wykorzystania tlenku.
Zespół profesora Bena Wileya z Duke
University
opracował materiał, który

może zastąpić ITO. Są to miedziane nanorurki. Zasoby miedzi są 1000 razy bardziej
obfite, a sam surowiec 100 razy tańszy niż
ind. Ponadto koszt wytworzenia miedzianych
nanodrutów jest niższy niż ITO ze względu
na prostszy sposób nanoszenia katalizatorów.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/
nowy-material-sluzacy-przeksztalcaniuenergii-slonecznej-w-chemiczna

Platformy rozwijają
polskie technologie
Wyzwania stojące przed polskimi firmami
to jednocześnie szanse dla polskiej nauki uczelni i instytutów. Tak różne branże jak
przemysł ciężki, kopalnie miedzi, koleje
szybkich prędkości czy budowa polskiej
tarczy przeciwrakietowej łączy jedno: tu
nie chodzi o optymalizację istniejących
rozwiązań, ale o przełomowe wynalazki
i technologie. Są na nie pieniądze w budżecie unijnym, krajowym i w firmach.
O tym mówili przedstawicie przemysłu
podczas II Konwencji Badań i Innowacji,
która odbyła się w Warszawie.
Przedstawiciele świata nauki, przemysłu,
polityki i finansów rozmawiali m.in. o polskich szansach w programie Horyzont
2020 i dostępnych funduszach na innowacyjne projekty oraz technologie strategiczne dla naszego kraju.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/
platformy-rozwijaja-polskie-technologie
Źródło: PAP

Urząd Patentowy: 40 proc. zgłoszeń
patentowych pochodzi z sektora nauki
40 proc. zgłoszeń patentowych
w Polsce w I poł. 2013 r. pochodziło z sektora nauki, który ma wysoki
potencjał innowacyjny, ale musi
poprawić współpracę z biznesem mówiła podczas posiedzenia sejmowych komisji prezes Urzędu
Patentowego Alicja Adamczak.
Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji
Innowacyjności i Nowoczesnych
Technologii prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak wyjaśniła, że według danych UP
w I połowie 2013 roku 40 proc.
wszystkich zgłoszeń wynalazków
i wzorów użytkowych w Polsce
pochodziło z sektora naukowego.
"Instytuty badawcze mają na swoim
koncie 11 proc. zgłoszeń, instytuty
naukowe PAN - 3 proc., a szkoły
wyższe - 26 proc. Z sektora gospo-

darki pochodzi 41 proc. zgłoszeń,
a 19 proc. od osób fizycznych" powiedziała.
Podkreśliła, że taka tendencja
utrzymywała się też w latach
poprzednich. "Oznacza to, że
potencjał innowacyjny sektora
nauki jest bardzo wysoki.
W związku z tym najważniejszą
rzeczą jest poprawa współpracy
pomiędzy tym sektorem a przedsiębiorstwami" - podkreśliła prezes UP.
Cały artkuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/urzadpatentowy-40-proc-zgloszenpatentowych-pochodzi-z-sektoranauki
Źródło: PAP

Rząd przyjął projekty zmian ustaw dot. uczelni i finansowania nauki
Kierowanie większych środków do
- poinformowało Centrum Informacyjnajlepszych jednostek naukowych
ne Rządu (CIR) w przesłanym PAP
przewiduje projekt nowelizacji ustawy
komunikacie po posiedzeniu rządu.
o finansowaniu nauki.
"Przyjęte
(...)
Z kolei projekt zmian
projekty zmian
ustawy dotyczącej uczelni
„Kierowanie większych środków ustawowych
prowadzić ma do lepszego
przyczynią
się
do najlepszych jednostek
powiązania studiów z ryndo pełniejszego
kiem pracy. Oba 17 grudzaangażowania
naukowych przewiduje projekt
nia przyjął rząd.
polskich laboranowelizacji ustawy o
Rada Ministrów przyjęła
toriów i zespofinansowaniu nauki”
projekty nowelizacji: ustałów naukowych
wy Prawo o szkolnictwie
w duże, międzywyższym, a także ustawy
narodowe proo zasadach finansowania nauki. Oba
jekty badawcze, by te inwestycje moprojekty przedłożone zostały przez
gły procentować" - oceniła minister
ministra nauki i szkolnictwa wyższego
nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

MNiSW w projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym chce
otworzyć drogę na studia osobom
dojrzałym – uczelnie będą mogły zaliczyć na poczet studiów ich wiedzę
i umiejętności zdobyte w pracy zawodowej, na kursach czy szkoleniach.
"Uczelnia sprawdzi faktyczne umiejętności i kompetencje tych osób, a nie
przedłożone dokumenty – świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia" - wyjaśniono w komunikacie CIR.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/rzad-przyjal-projekty-zmianustaw-dot-uczelni-i-finansowania-nauki
Źródło: PAP

„Polskie Noble” wręczone; Tusk i Kolarska-Bobińska podkreślają rolę
innowacji"
Premier Donald Tusk w czasie uroczystości wręczenia Nagród Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej przypomniał, że
w nowej perspektywie finansowej
Polska ma do dyspozycji środki finansowe, jakich jeszcze nie miała. Minister
nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska
podkreślała rolę innowacji i badań
w europejskiej drodze wychodzenia
z kryzysu.
"Mamy wiele do nadrobienia, ale
i zdolną młodzież, dobry system edu-
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kacji podstawowej i jedną z najlepszych w UE infrastrukturę badawczą" powiedział Tusk w środę podczas
wręczenia Nagród FNP na Zamku
Królewskim.
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), zwane "polskimi Noblami", otrzymało czterech naukowców.
W tym roku trafiły one do profesorów: Andrzeja K. Tarkowskiego
z Instytutu Zoologii Uniwersytetu
Warszawskiego, Sylwestra Porowskiego z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

w Warszawie, Marka Żukowskiego
z Uniwersytetu Gdańskiego i Jana Woleńskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Każdy z laureatów
otrzymał po 200 tys. zł.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/polskie-noble-wreczone-tusk-ikolarska-bobinska-podkreslaja-roleinnowacji-780
Źródło: PAP
N E W S L E T T E R C E NE R G
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PAN zaczęła budowę
centrum badawczego
poświęconego energii

Nabór ekspertów do programu
Horyzont 2020

Budowa centrum badawczego Polskiej Akademii
Nauk (PAN), poświęconego m.in. energii odnawialnej, ruszyła w Jabłonnie k. Warszawy. Ośrodek, którego budowa i wyposażenie pochłonie
ok. 90 mln. zł., zacznie działalność w 2015 r.
Będzie to z jednej strony centrum badawcze,
z drugiej - instytucja silnie ukierunkowana na
zastosowania gospodarcze - tak o nowym centrum mówił w rozmowie z PAP prezes akademii, prof. Michał Kleiber. Naukowcy we współpracy z firmami zajmą się tam badaniami najnowocześniejszych tendencji technologicznych
w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE)
i magazynowania ciepła, a także konwersją różnych typów energii i integracją różnych źródeł
energii.
W przyszłości obok centrum może również
powstać osiedle demonstracyjne dla inteligentnych technologii związanych z energetyką, m.in.
odnawialną.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/panzaczela-budowe-centrum-badawczegoposwieconego-energii
Źródło: PAP

Komisja Europejska ogłosiła nabór
ekspertów do programu Horyzont
2020. Zadaniem ekspertów będzie
wsparcie Komisji Europejskiej
w realizacji nowego programu
ramowego finansowania badań
i innowacji w Europie – Horyzont
2020. Będą oni oceniać wnioski
w nowym programie, sam program oraz politykę badawczorozwojową i proinnowacyjną UE.
Udział polskich ekspertów w pracach nad wdrożeniem programu
ramowego stanowi niepowtarzalną
okazję do zdobycia doświadczenia
w zakresie aplikowania o środki
w programach międzynarodowych.
Rejestracja w bazie ekspertów
będzie trwała przez cały okres
trwania programu Horyzont 2020.
Oprócz naukowców różnych dziedzin i dyscyplin, KE chce pozyskać
także ekspertów sektora gospodarki, biznesu, usług.

Więcej informacji o współpracy
z KE oraz zasadach rejestracji
w roli eksperta jest dostępne
na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/research/
i n d e x . c f m ?
pg=newsalert&year=2013&na=n
a-221113

„Udział polskich ekspertów w
pracach nad wdrożeniem programu
ramowego stanowi niepowtarzalną
okazję do zdobycia doświadczenia
w zakresie aplikowania o środki w
programach międzynarodowych”

Wiceminister Maria Elżbieta Orłowska zakończyła pracę w resorcie nauki
Prof. Maria Elżbieta Orłowska, sekretarz
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), zakończyła
pracę w resorcie nauki. "Premier Donald
Tusk przyjął jej rezygnację ze stanowiska"
- poinformowało na swojej stronie internetowej MNiSW.
Prof. Maria Elżbieta Orłowska funkcję
sekretarza stanu w MNiSW pełniła od
2008 roku. Od lutego 2012 roku pracowała jako sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Do Ministerstwa Nauki
powróciła 28 maja 2012 roku, kiedy pre-

mier Donald Tusk powołał ją ponownie
na stanowisko wiceministra tego resortu.
W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zajmowała się sprawami
związanymi z nadzorem, rozwojem i
finansowaniem nauki, w szczególności
inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra
nauki i szkolnictwa wyższego czy stypendiów dla wybitnych naukowców.
Odpowiadała też za współpracę mię-

dzynarodową oraz promocję polskiej
nauki i wyższej edukacji za granicą.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/wiceminister-maria-elzbietaorlowska-zakonczyla-prace-wresorcie-nauki
Źródło: PAP

Ruszył KreoBox - nowy portal dla przedsiębiorców, naukowców i studentów
KreoBox.pl to portal
społecznościowy zaprojektowany i przygotowany przez Zespół Ośrodka Przetwarzania
Informacji. Ma połączyć dwa środowiska biznesu i nauki. Powstał w celu stworzenia
społeczności studentów, naukowców
i przedsiębiorców, a także promowania postaw prorynkowych. Budowaniu sieci współpracy i nadania jej praktycznego wymiaru
posłużą m.in. takie funkcjonalności jak giełda
biznesowa, bazy ekspertów i naukowców
oraz centrum pomysłów. Portal rozpoczął

wirtualne życie 29 listopada 2013 r.
KreoBox został stworzony dla trzech
różnych typów użytkowników. Każdy
z nich może inaczej korzystać z zawartości portalu. Rejestrując się, użytkownicy uzyskują dostęp do gotowych technologii i wdrożeń, bazy najnowocześniejszej aparatury badawczej, rynku pracy
dla specjalistów oraz centrum innowacyjnych pomysłów. Każdy z profili posiada własne ustawienia. „Wszystkie instytucje będą każdorazowo weryfikowane
przez administratorów portalu. Przed-

siębiorcy będą mogli m.in. zgłaszać problemy, za których rozwiązanie sami określą rodzaj nagrody. Może to być np. staż
lub oferta stałego zatrudnienia, udział
w zyskach z projektu lub nagroda finansowa”. – mówi Marta Kuźmińska - koordynator projektu z OPI.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ruszyl-kreobox-nowy-portal-dlaprzedsiebiorcow-naukowcow-istudentow
Źródlo: OPI

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
WYZWANIA SPOŁECZNE
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587801-10._energy_wp_2014-2015_en.pdf
Konkurs na projekty dotyczące efektywności energetycznej, konkurencyjnej energii niskoemisyjnej, inteligentnych miast
i społeczności.
Efektywność energetyczna
PPP EEB AND SPIRE TOPICS - H2020-EE-2014-1-PPP
Termin składania wniosków: 20.03.2014.
RESEARCH & INNOVATION H2020-EE-2014-2-RIA
Termin składania wniosków: 5.06.2014.
MARKET UPTAKE PDA - H2020-EE-2014-4-PDA
Termin składania wniosków: 5.06.2014.
MARKET UPTAKE - H2020-EE-2014-3-MarketUptake
Termin składania wniosków: 5.06.2014.
PPP EEB AND SPIRE TOPICS - H2020-EE-2015-1-PPP
Termin składania wniosków: 9.12.2014.
Konkurencyjna energia niskoemisyjna
H2020-LCE-2014-1
Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 1.04.2014, w drugim etapie: 23.09.2014.
H2020-LCE-2014-4
Termin składania wniosków: 1.04.2014.
H2020-LCE-2014-3
Termin składania wniosków: 7.05.2014.
H2020-LCE-2015-1
Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 3.09.2014, w drugim etapie: 3.03.2015.
H2020-LCE-2014-2
Termin składania wniosków: 10.09.2014.
Inteligentne miasta i społeczności
H2020-SCC-2014
Termin składania wniosków: 7.05.2014.
DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587810-erc_c(2013)_8632_en.pdf
Starting Grants ERC-2014-StG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 2-7 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek. Projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Maksymalny
poziom dofinansowania – 1,5-2 mln euro na okres 5 lat.
Termin składania wniosków: 25.03.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-stg.html
Consolidator Grants ERC-2014-CoG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek. Projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem. Maksymalny poziom dofinansowania – 2-2,75 mln euro na okres 5 lat.
Termin składania wniosków: 20.05.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-cog.html#tab2
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Proof of Concept ERC-2014-PoC
Celem projektów jest sprawdzenie możliwości zastosowania wyników innowacyjnych projektów realizowanych w ramach konkursów Europejskiej Rady Badań (ERC). Konkurs dla osób realizujący granty ERC lub osób, które zakończyły realizację grantów ERC
nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu PoC. Dofinansowanie projektu wynosi 150 tys. euro na okres do 18 miesięcy.
Termin składania wniosków: 1.04.2014, 1.10.2013.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-poc.html
Przyszłe i powstające technologie
Celem konkursów będzie wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji
powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana będzie współpraca między dyscyplinami naukowymi w odniesieniu do radykalnie nowych pomysłów obarczonych wysokim stopniem ryzyka w celu przyspieszenia opracowania najbardziej obiecujących nowych
obszarów nauki i technologii oraz ustrukturyzowania społeczności naukowych na szczeblu Unii.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587754-02._fet_wp2014-2015_en.pdf
Działania Marie Skłodowskiej Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych, a także atrakcyjne możliwości rozwoju kariery
i wymiany wiedzy, poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców, w celu jak najlepszego
przygotowania ich do podjęcia obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587755-03._msca_calls_wp2014-2015_en.pdf
Trans-National Cooperation Among Marie Skłodowska-Curie National Contact Points (NCP)- H2020-MSCA-NCP-2014
Celem konkursu jest ułatwienie międzynarodowej współpracy pomiędzy Krajowymi Punktami Kontaktowymi (KPK) w zakresie
działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w celu identyfikacji i rozpowszechniania dobrych praktyk oraz podniesienie ogólnego
poziomu wsparcia dla wnioskodawców.
Termin składania wniosków: 2.04.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-ncp-2014.html
Innovative Training Networks—H2020-MSCA-ITN-2014
Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego służącego
poprawie perspektyw
zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych w ramach istniejących,
międzynarodowych, doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np.
z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Termin składania wniosków: 9.04.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2014.html
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2014
Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę pracowników pomiędzy przedstawicielami tych sektorów.
Termin składania wniosków: 24.04.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2014.html
Infrastruktura badawcza
Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na rok 2020 i kolejne lata, wspieranie jej potencjału w zakresie
innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii i współpracy
międzynarodowej.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587756-04._european_research_infra_wp_20142015_en.pdf
WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych
Celem konkursów będzie zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznej. Nacisk zostanie położony na interakcje
i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587757-05._leit-5_intro_wp_2014-2015_en.pdf
EURATOM
Konkursy w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów jądrowych, zarządzania odpadami promieniotwórczymi, ochrony przed
promieniowaniem, przekrojowych aspektów rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem, rozwoju kompetencji
jądrowych na szczeblu Unii oraz aspektów społeczno-gospodarczych.
Termin składania wniosków: 17.09.2014.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-prize-innovation-soft-2014/1590102-h2020-wp1415euratom_en.pdf
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE WODORU I OGNIW PALIWOWYCH - FCH JU
Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru i Ogniw Paliwowych jest formą partnerstwa publicznoprywatnego wspierającego badania w zakresie technologii wodoru i ogniw paliwowych.
Termin składania wniosków: 27.02.2014.
http://www.fch-ju.eu/
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.
Małe granty
Termin składania wniosków: 1.13.2014,
granty standardowe
Termin składania wniosków: 15.13.2014.
http://visegradfund.org/

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - COST
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera koordynację badań finansowanych z funduszy narodowych, między innymi w obszarze fizyki, chemii, technologii materiałowych, nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.
Termin składania wniosków: 28.03.2014.
http://www.cost.eu/

Konkursy krajowe

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
IDEE DLA POLSKI
Program dla laureatów European Research Council (ERC) Starting Grants, którzy zamierzają realizować projekt badawczy
finansowany z grantu ERC w polskim ośrodku naukowym. Czas otrzymywania stypendium FNP i jego wysokość zależą
od: specyfiki projektu badawczego, dotychczasowych osiągnięć naukowych młodego uczonego, a także od okresu, na
jaki planuje on pobyt w polskiej jednostce naukowej.
Nabór w trybie ciągłym.
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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MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
DIMANETOWY GRANT
Wsparcie dla młodych badaczy w zrobieniu szybkiej kariery naukowej. Laureaci konkursu otrzymują do 200 tys. zł na wydatki
związane z prowadzeniem badań z różnych dziedzin nauki, a także na swoje miesięczne wynagrodzenie w wysokości minimum
2,5 tys. zł. Mogą też zaraz po ukończeniu studiów licencjackich lub po trzecim roku studiów magisterskich rozpocząć pracę nad
doktoratem. W ten sposób Diamentowy Grant ułatwia wybitnie uzdolnionym studentom szybsze rozpoczęcie kariery naukowej.
Termin składania wniosków: 30.01.2014.
http://www.nauka.gov.pl/diamentowy-grant/diamentowy-grant-ogloszenie-2013.html
STYPENDIA DLA WYBINYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW
Minister przyznaje corocznie, na podstawie zgłoszonych wniosków, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe może
być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.
Termin składania wniosków: 31.03.2014.
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/stypendia-naukowe-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-wnioski-wroku-2014-ix-edycja-konkursu.html
NAGRODY MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ORAZ NAUKOWO-TECHNICZNE
Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach: badań podstawowych; badań na rzecz rozwoju społeczeństwa; badań na rzecz rozwoju gospodarki. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe; organizacje pozarządowe,
których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki; Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk;
kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz
cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.
Termin składania wniosków: 31.03.2014.
http://www.nauka.gov.pl/newsy-bez-kategorii/nagrody-ministra-nauki.html
NAGRODY MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA ZA OSIĄGNIĘCIA W OPIECE NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ
Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Nagrody
za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia, które doprowadziły do nadania tytułu
naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a
także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia. Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wspomniane wyżej osiągnięcia.
Nabór wniosków planowany jest na początek roku 2014.
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-naukoweoraz-za-osiagniecia-w-opiece-naukowej-i-dydaktycznej.html
IDEAS PLUS
Program ma na celu przeciwdziałanie zaobserwowanej tendencji spadku zainteresowania polskich naukowców udziałem w konkursach organizowanych przez międzynarodowe instytucje oraz zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości prowadzonych w jednostkach naukowych badań, wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy oraz stymulowanie wieloośrodkowych
badań naukowych.
Nabór nie został jeszcze uruchomiony. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.
http://www.nauka.gov.pl/ideas-plus/
TOP 500 INNOVATORS SCIENCE - MANAGEMENT – COMMERCIALIZATION - PROGRAM STAŻOWO-SZKOLENIOWY
Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami
naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.
Termin ogłoszenia konkursu zależy od decyzji ministra.
http://www.nauka.gov.pl/top-500-innovators/

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
SYMFONIA 2
Międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą
jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-16-12-2013
ETIUDA 2
Konkurs na stypendia doktorskie.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda-16-12-2013
FUGA 3
Konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-16-12-2013
TANGO 1
Wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBiR. Konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej
wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango-16-12-2013
Termin składania wniosków we wszystkich konkursach: 17.03.2014.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
GO_GLOBAL.PL
Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.
Nabór w ramach trzeciego konkursu jest ciągły i odbywać się będzie w trzech turach, których zakończenie przypada na: 24.01,
24.02 i 31.03.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/art,1602,pierwszy-konkurs-w-ramach-go_global-pl.html
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).
Termin składania wniosków: 31.01.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/aktualnosci/art,2430,trzeci-konkurs-w-ramach-programubadan-stosowanych.html
1.4. POIG
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez przedsiębiorców projektów celowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Zgodnie z § 15 i 16 Rozporządzenia MNiSW, w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych skuteczna współpraca z jednostką naukową jest premiowana 15-procentowym zwiększeniem intensywność udzielanej pomocy publicznej.
Termin składania wniosków: 7.02.2014.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-142013/
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.
Termin składania wniosków: 11.02.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iii-konkurs/
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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.
Termin składania wniosków: 26.02.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/
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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.
Termin składania wniosków: 03.03.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/
INNOWACJE SPOŁECZNE
Program wspiera sektor nauki, otoczenia gospodarczego oraz organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji
innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. Program jest skierowany do jednostek
podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych
inicjatyw społecznych.
Termin składania wniosków: 7.02.-26.03.2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/aktualnosci/art,2462,drugi-konkurs-w-ramach-programu-innowacjespoleczne.html
MARTEC II
Konkurs koncentruje się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Przyjęto zasadę, że
dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa
z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II. Zakres konkursu obejmuje m.in. następujące obszary badawcze: Offshore industry/offshore technology, Offshore structures for renewable energy, Environmental impact.
Termin składania wniosków międzynarodowych: 30.04.2014.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kw. 2014.
http://www.martec-era.net/opencall
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/martec-ii/aktualnosci/art,2464,martec-ii-otwarcie-naboru-wnioskow-wkonkursie-miedzynarodowym.html
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.
Termin składania wniosków międzynarodowych: 28.03.2014.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 28.03.2014.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 11.04.2014.
http://www.cornet-era.net/
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,2421,17-konkurs-wramach-inicjatywy-cornet.html

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/
Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014
przewodnik_po_programach_priorytetowych_2014.pdf (562.7 kB)
INNE
FameLab
Zadaniem uczestników jest w jak najatrakcyjniejszej i najbardziej zrozumiałej formie opowiedzieć jury i publiczności o swojej
pracy naukowej. Regulamin zabrania używania pomocy multimedialnych. Można za to posłużyć się dowolnymi innymi rekwizytami, o ile jest się w stanie samemu wnieść je na scenę i obsłużyć. Czas wystąpienia to trzy minuty.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2014.
http://www.famelab.org.pl/index.php?strona=konkurs
UWAGA!! 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.

Wydarzenia
2014.01.14
Warszawa
Białe certyfikaty – wsparcie
realizacji inwestycji efektywnościowych. Pierwsze doświadczenia praktyczne
Obszary tematyczne warsztatów:
Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE –
funkcj onow ani e syste mu do
2020, krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią,
krajowe podstawy prawne, przetarg
efektywnościowy, najczęstsze przyczyny odrzucenia ofert, model
wsparcia, „Audytor” efektywności
energetycznej – wolny zawód, obowiązek umorzenia białych certyfikatów – gwarancją przychodu podmiotów posiadających certyfikaty, system sankcji - jako gwarant realizacji
przedsięwzięcia efektywnościowego
oraz zbytu białych certyfikatów.
http://www.powermeetings.eu/bialecertyfikaty-2014/zdzislaw-muras/
index.html
2014.01.14 - 2014.01.16
Poznań
Nowa perspektywa dla badań
naukowych i innowacji w latach
2014-2020. Synergia między
programami strukturalnymi
i ramowymi
Tematyka pierwszego dnia konferencji będzie koncentrować się na
synergii pomiędzy programami
strukturalnymi i ramowymi w nowej
unijnej perspektywie finansowej.
Omówione zostaną programy operacyjne: Inteligentny rozwój; Wiedza
– Edukacja – Rozwój, Polska Cyfrowa oraz Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 20142020 oraz Horyzont 2020. Kolejne
dni poświęcone będą poszczególnym
priorytetom Horyzontu 2020.
Uczestnicy konferencji uzyskają
informacje odnośnie ich struktury,
budżetów, celów, zasad udziału
i pierwszych ogłoszonych konkursów.
h ttp : / /rpk . ppnt .p o zn an .p l /s it e /
szkolenia-naszeszkolenia.php

2014.01.14 - 2014.01.30
Warszawa
"Polski Energy Manager" - szkolenie sześciodniowe odbywające
się w dwóch sesjach
Celem szkolenia jest przekazanie
informacji na temat racjonalnego
użytkowania energii, poznanie podstaw prowadzenia polityki zarządzania
energią w zakładach przemysłowych
oraz związanych z tym korzyści ekonomicznych oraz określenie roli
i zadań Energy Managera i audytora
wewnętrznego w zakładzie przemysłowym.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml?ite
m=oferta&item1=oferta_szkolenia&it
em2=terminy
2014.01.15
Warszawa
Seminarium IEn
2014.01.15
Warszawa
Konferencja Programu dla Europy Środkowej
Konferencja poświęcona dzieleniu się
doświadczeniami współpracy w ramach projektów realizowanych przy
wsparciu Programu dla Europy Środkowej. Podsumowane zostaną rezultaty Programu dla Europy Środkowej
2007-2013. Spotkanie będzie także
okazją, aby zaprezentować najważniejsze założenia Programu Europa
Środkowa 2014-2020.
https://europasrodkowa.gov.pl/zapros
zenia/item/284-konferencjaprogramu-dla-europy-srodkowej
2014.01.15
Online
Szkolenie dotyczące akcji Marii
Skłodowskiej Curie: Innovative
training Networks (ITN) and the
Research and Innovation Staff
Exchange (RISE).
Szkolenie dotyczące dwóch działań
Marii Skłodowskiej – Curie: ITN
i RISE. Odbędzie się w godzinach
14:00 - 18:00.
http://ec.europa.eu/programmes/horiz
on2020/en/newsroom/573/478

2014.01.15
Warszawa
Audyt efektywności energetycznej
dla białych certyfikatów
Szkolenie dotyczące sporządzania audytu efektywności energetycznej. Omówione zostaną następujące zagadnienia:
podstawowe zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej wg rozporządzenia, wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, ocena przedsięwzięć pod
względem oszczędności energii pierwotnej, sporządzanie audytów efektywności energetycznej dla przedsięwzięć,
procedura ubiegania się o świadectwa
efektywności energetycznej
w przedsiębiorstwie energetycznym.
http://www.powermeetings.eu/audytefektywnosci-energetycznej/
2014.01.15 - 2014.01.18
Graz, Austria
Central European Biomass Conference
Konferencja dotycząca politycznych,
gospodarczych i technologicznych
aspektów energetycznego wykorzystania biomasy w Europie. Główny nacisk
położony będzie na zagadnienia takie
jak: bioenergia w kontekście całkowitego zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego przez OZE, polityka energetycznej w Europie.
http://www.cebc.at/en/conference/gene
ral-informations/
2014.01.16
Warszawa
Konferencja POWERPOL UTILITIES - Green Build
Temat przewodni konferencji brzmi:
„Obszary ryzyka i błędy w procesie
inwestycyjnym w świetle przepisów
środowiskowych i budowlanych”. Celem warsztatów jest przedstawienie
procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – błędów
w procedurze jej wydawania, ich konsekwencji dla decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń budowlanych, pozwoleń na użytkowanie i możliwych działań
naprawczych.
http://www.utilities.powerpol.pl/
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2014.01.16
Warszawa
Krajowe Forum Inteligentnej Infrastruktury Energetycznej
INFREN
Celem Forum jest szczegółowa analiza
kondycji polskiej infrastruktury energetycznej w kontekście gospodarki odpadami, rozwoju systemów ciepłowniczych, infrastruktury przesyłowej itd. –
zarówno od strony formalno-prawnej
i finansowej, ale również rozwoju
współczesnych technologii. Wnioski
końcowe pozwolą jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, w jakiej kondycji
będzie polska infrastruktura w najbliższej przyszłości.
http://www.infren.pl/index.php/informacj
e.html
2014.01.16
Warszawa
Schemat mechanizmów wsparcia
dla promocji OZE
Spotkanie dotyczące mechanizmów
wsparcia dla promocji OZE, kształtowania się krajowego sytemu wsparcia dla
elektroenergetyki do 2020 roku.
http://powermeetings.eu/schemat mechanizmow -wsparcia -promocjienergii-elektrycznej-z-OZE/
2014.01.16
Bruksela, Belgia
Infoday on ERA-NET Cofund
under Horizon 2020
Dzień informacyjny stanowiący wprowadzenie w zagadnienie partnerstwa publiczno-publiczne w programie Horyzont 2020. Przedstawione zostaną informacje na temat programu ERA-NET
COFUND, w tym cel programu, zasady,
informacje o składanie wniosków, ich
ocenie, przygotowaniu dotacji i sprawozdawczości.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?p
g=conferences&eventcode=9DDEB657C235-260F-06E05F226B57329D
2014.01.20 - 2014.01.21
Berlin, Niemcy
11th International conference
Fuels of the Future 2014
Konferencja dotyczących zmian w Dyrektywie w sprawie jakości paliw i dyrektywie w sprawie energii ze źródeł
odnawialnych, będących rezultatem
rozmów trójstronnych między Radą
Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.
http://www.fuels-of-the-future.com/

2014.01.24
Ateny, Grecja
Sustainable Energy Priorities
Under The Greek Presidency
Celem spotkania jest przybliżenie
wyzwań związanych z energetyką
i ochroną klimatu, z którymi zmierzy
się Grecja podczas swej prezydencji
w radzie UE.
http://www.managenergy.net/network
ing_meetings/1365#.Uo3eq8SkqZc
2014.01.27 - 2014.01.28
Stambuł, Turcja
SolarTech Turkey 2014
Konferencja dotycząca aktualnych
wydarzeń w sektorze energii odnawialnej w Turcji, możliwości finansowania projektów oraz współpracy
z międzynarodowymi i tureckimi
firmami z rynku energii słonecznej.
Główne tematy konferencji: aktualnie
realizowane w Turcji projekty z obszaru energetyki słonecznej, technologie, możliwości finansowanie projektów realizowanych przez przemysł
energetyki słonecznej.
http://www.managenergy.net/events/1
399
2014.01.28 - 2014.01.29
Oldenburg, Niemcy
Progress in PEMFC Stack
Testing Procedures
Celem warsztatów jest zachęcenie do
dyskusji na temat charakterystyki
stosów PEMFC, w tym na temat odpowiednich i niezbędnych procedur
badawczych w odniesieniu do takich
cech ogniw jak wydajność, trwałość
i bezpieczeństwo.
http://setis.ec.europa.eu/newsroomitems-folder/progress-pemfc-stacktesting-procedures

2014-01-30
Warszawa
Szkolenie
„Temat ENERGIA
w programie HORIZON 2020.
Jak przygotować dobry projekt?"
Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG Instytutu Energetyki
organizuje szkolenie poświęcone
przygotowaniu wniosków projektowych w zakresie tematyki energetycznej do programu HORIZON
2020.
Program HORIZON 2020 to największy program rozwoju badań
naukowych i innowacji UE w latach

2014-2020. Program HORIZON 2020
to prawie 80 mld. euro przeznaczone
na finansowanie międzynarodowych
projektów badawczych
i wdrożeniowych, których celem ma
być poszukiwanie nowatorskich rozwiązań technologicznych, transfer nowych technologii z laboratorium na
rynek, usuwanie barier dla innowacji
i poszukiwanie odpowiedzi na naglące
wyzwania społeczne. Pierwsze konkursy w tym programie zostały ogłoszone
11 grudnia 2013. Jednym z głównych
obszarów tematycznych konkursów
jest obszar pod nazwą „Bezpieczna,
czysta i efektywna energia” (Secure,
clean and efficient energy).
Doświadczenia poprzednich programów ramowych wskazują, że tylko
najlepsze wnioski projektowe mają
szansę na sukces w konkursie.
Celem szkolenia jest zapoznanie
uczestników z głównymi zasadami
programu HORIZON 2020, z zawartością merytoryczną konkursów
z obszaru zagadnień energetycznych
i przygotowanie do napisania dobrego
wniosku projektowego.
Program szkolenia obejmuje:



zapoznanie uczestników ze strukturą, zasadami uczestnictwa i głównymi
regułami finansowymi programu HORIZON 2020,



przedstawienie możliwości aplikacji w zakresie tematyki energetycznej
w konkursach programu HORIZON
2020,



szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej konkursów
z obszaru „Bezpieczna, czysta i efektywna energia”



przygotowanie uczestników do
napisania dobrego wniosku projektowego i złożenia go przy pomocy narzędzi Participant Portal
przedstawienie wybranych akcji Marii
Skłodowskiej-Curie (ITN i RISE).
Szczegóły programu zawiera Agenda
szkolenia.
Wykładowcami szkolenia są pracownicy Centrum CENERG mający duże
doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów 5., 6. i 7. Programu
Ramowego.
Koszt szkolenia wynosi 380,- zł +VAT.
Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 40 osób. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
http://cenerg.ien.com.pl/wydarzenia/ev
ents/szk olenie -tem at-ener g ia- wprogramie-horizon-2020-jakprzygotowac-dobry-projekt-943
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2014.01.29 - 2014.01.30
Kazimierz Dolny
XIV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL
Przyjęta panelowa formuła kongresu
połączona z indywidualnymi wystąpieniami przedstawicieli największych
w kraju przedsiębiorstw energetycznych stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich
spółek energetycznych oraz zmian
zachodzących na rynku. W tym gronie poruszane będą kwestie restrukturyzacji sektora, rosnących potrzeb
inwestycyjnych oraz sposobów na ich
finansowanie, a także perspektyw
rozwoju alternatywnych źródeł energii.
http://www.powerpol.pl/index.php/inf
ormacje.html
2014.01.30
Katowice
Konferencja "Technologie i procesy wspierające oszczędność
energii w produkcji"
Konferencja dotycząca możliwości
ograniczenia kosztów zużycia energii,
sposobów finansowania niezbędnych
inwestycji, możliwości i ograniczeń
przedsiębiorstw produkcyjnych.
http://www.multitrain.pl/home/kalend
arium/energia_w_produkcji.htm
2014.02.03 - 2014.02.07
Warszawa
Audytor efektywności energetycznej
Celem szkolenia jest przekazanie
wiedzy 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?ite
m=oferta&item1=oferta_szkolenia&it
em2=terminy
2014.02.06
Warszawa
Gwarancje pochodzenia energii
odnawialnej - nowy instrument
wsparcia OZE?
Szkolenie dotyczące nowego instrumentu wsparcia odnawialnych źródeł
energii - gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii, wprowadzonego w związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 26 lipca 2013 r.
http://www.powermeetings.eu/gwara
ncje.pochodzenia/zdzislaw.muras/inde
x.html

2014.02.10
Berlin, Niemcy
SolarTech Germany 2014
Konferencja i wystawa dotycząca
aktualnych wydarzeń w sektorze
energii odnawialnej w Niemczech,
możliwości finansowania projektów
oraz współpracy z międzynarodowymi i niemieckimi firmami z rynku
energii słonecznej. Główne tematy
konferencji: aktualnie realizowane
projekty z obszaru energetyki słonecznej Niemczech, technologie,
możliwości finansowanie projektów
realizowanych przez przemysł energetyki słonecznej.
http://www.managenergy.net/events/1
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2014.02.11 - 2014.02.12
Bruksela, Belgia
The Future of Biorefineries in
Europe
Podsumowanie realizacji projektów
BRT, EUROBIOREF, Biocore i SUPRABIO, finansowanych z 7. PR, których celem było przyspieszenie rozwoju zaawansowanych technologii
biorafinerii dla zintegrowanej produkcji szeregu bioproduktów m.in. nośników energii, substancji chemicznych
i materiałów.
https://colloque.inra.fr/eubiorefineryp
rojectsfinalconf
2014.02.13 - 2014.02.14
Berlin, Niemcy
Climate Protection by means of
Energy Efficiency
Warsztaty dotyczące efektywności
i oszczędności energetycznej jako
środków służących ochronie klimatu.
Omówione zostaną rożne programy
edukacyjne i narzędzia zachęcające do
oszczędzania energii.
http://www.managenergy.net/events/1
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2014.02.18 - 2014.02.19
Bruksela, Belgia
8th Annual European Carbon
Capture & Storage Conference
Konferencja dotycząca wychwytu
i magazynowania dwutlenku węgla.
http://www.platts.com/conferencedet
ail/2014/pc465/index
2014.02.19 - 2014.02.21
Nałęczów
Konferencja "Zarządzanie Energią i Teleinformatyka - ZET
2014"
Główne obszary tematyczne konferencji: informatyzacja i plany rozwojowe informatyki w sektorze energetycznym, narzędzia wspomagające
zapotrzebowanie na energię, systemy
kontroli przesyłu energii, bezpieczeń-

stwo elektroenergetyczne, rola informatyki w obrocie mediami energetycznymi, narzędzia wpierające proces wyboru sprzedawcy energii, narzędzia wspierające rozliczanie klientów, sieci inteligentne i opomiarowanie w energetyce, smart grid, mikrosieci i generacja rozproszona, zarządzanie zasobami informatycznymi
w firmie, internetowy wizerunek
firmy, optymalizacja obiegu dokumentów, systemy informacji przestrzennej, komunikacja na rynku energii.
http://www.kaprint.pl/ZET2014informacje
2014.02.26 - 2014.02.28
Warszawa
Targi Photon Tech Expo
Targi są odpowiedzią na rosnące
w Polsce zainteresowanie technikami
solarnymi i fotowoltaicznymi.
http://www.photontech.pl/strony.stro
na.39.0.html
2014.02.27
Wels, Austria
Let's connect: business & innovation - Biomass and Energy Efficiency in Buildings Brokerage
Event
Spotkanie brokerskie dotyczące efektywności energetycznej i energetycznego wykorzystania biomasy.
http://www.managenergy.net/events/1
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.
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Głównym celem działania CENERG jest koordynacja i integracja badań
energetycznych w Instytucie Energetyki, w Polsce i w Europie Środkowej
oraz wsparcie rozwoju nowych technologii energetycznych.
CENERG prowadzi działania wspierające rozwój w IEn badań
nad nowymi technologiami energetycznymi odpowiadającymi polskim
i europejskim strategiom w tej dziedzinie, rozpoznaje nowe kierunki badań oraz możliwości aplikacji w polskich i europejskich programach finansowania prac badawczych i rozwojowych. CENERG uczestniczy w działaniach promujących badania prowadzone w IEn, wspiera współpracę IEn
z ośrodkami badawczymi w Polsce i w Europie, uczestniczy w tworzeniu
platformy wymiany informacji naukowej w IEn i organizuje cykliczne seminaria naukowe, warsztaty i konferencje służące wymianie informacji na
temat działań badawczych prowadzonych w IEn i w Polsce.
CENERG oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego
w konkursach na krajowe i międzynarodowe projekty badawczowdrożeniowe i wspomagające we wszystkich obszarach tematycznych.
Oferta obejmuje:

pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymaganiami konkursu,

pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projektowego,

napisanie pełnego wniosku projektowego,

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

www.cenerg.com.pl
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