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Nowy rodzaj elektrowni pływowych
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Morza i oceany mają ogromny
potencjał energetyczny, który
wykorzystywany jest jedynie
w niewielkim stopniu. Zasadniczo źródłami energii morskiej
mogą być pływy, prądy morskie
i fale. Sposobem na wykorzystanie energii pływów, może
być m.in. budowa zapory, która
zamyka wodę w zbiorniku,
zazwyczaj u ujścia rzeki. Kiedy
różnica poziomu wody pomiędzy zbiornikiem retencyjnym
a naturalnym jest wystarczająco
duża, wrota śluzy są otwierane
i przepływ wody napędza turbinę. Największa tego typu elektrownia o mocy 240 MW znajduje się u ujścia rzeki La Rance
do kanału La Manche. Rozwiązania takie są jednak krytykowane ze względu na utrudnianie
transportu drogą morską oraz
potencjalne zagrożenie dla
niektórych gatunków ptaków.
Nowym, obiecującym i mniej
inwazyjnym dla środowiska
naturalnego rozwiązaniem są
tzw. laguny pływowe. Laguna
taka ma w 2017 roku powstać

w zatoce Swansea, obecnie
wykorzystywanej głównie do
celów rekreacyjnych. Inwestycja w wysokości 650 milionów funtów obejmuje budowę 10 km falochronu okalającego lagunę o powierzchni
11 km2. Nowo powstała elektrownia będzie wykorzystywać różnicę w poziomie wody wewnątrz i na zewnątrz
laguny.
Wyprodukowana
energia ma zasilać ponad
100 000 domów a obszar
wodny w dalszym ciągu będzie mógł być wykorzystywany do celów rekreacyjnych.
Technologia jest już sprawdzona i została zaakceptowana przez niektóre z organizacji środowiskowych jako minimalizująca uszkodzenia siedlisk i dzikiej przyrody. Laguny są mniej szkodliwe dla
środowiska niż zapory, ponieważ pozostawiają ujścia rzek
otwarte dla ryb oraz są budowane z dala od wybrzeży,
dzięki czemu siedliska zwierząt pozostają nienaruszone.

Wśród odnawialnych technologii produkcji energii elektrownie
pływowe wyróżniają się przewidywalnością pracy. Zdaniem
Davida MacKay, głównego doradcy naukowego Brytyjskiego
Departamentu
ds.
Energii,
w przyszłości laguny będą mogły
być podzielone tak, aby niektóre
ich części pełniły funkcję magazynów energii działających na
podobnej zasadzie do elektrowni szczytowo – pompowych.
Takie rozwiązanie ułatwiłoby
integrację w systemie elektroenergetycznym innych źródeł
odnawialnych, charakteryzujących się dużą nieprzewidywalnością produkcji energii.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/nowy-rodzajelektrowni-plywowych-995

W 2013 roku zainstalowano 37 GW nowych
mocy fotowoltaicznych
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Europejskie
Stowarzyszenie
Przemysłu
Fotowoltaiczne (ang. European
Photovoltaic Industry Association,
EPIA) w 2013 roku na świecie
zainstalowano ponad 37 GW
nowych mocy fotowoltaicznych. Liczby te przekraczają
wartości prognozowane przez
NPD
Solarbuzz
jedynie
o 1 GW. Zgodnie z tymi samymi prognozami wartość

mocy zainstalowanych w systemach
fotowoltaicznych
w 2014 powinna wzrosnąć do
49 GW.
Największymi rynkami dla
technologii PV w 2013 roku
były Chiny, Japonia oraz USA.
Zainstalowano w nich odpowiednio 11,3 GW, 6,9 GW
oraz 4,8 GW systemów fotowoltaicznych. W Europie
liderem były Niemcy z 3,3
GW nowych instalacji PV

(w 2012 - 7,6 GW). Nowe
instalacje PV uruchomiła też
Grecja (1,04 GW), Włochy
(1,1-1,4 GW), Wielka Brytania (1-1,2GW), Rumunia (1,1
GW) oraz Francja (613 MW).
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/w-2013roku-zainstalowano-37-gwnowych-mocyfotowoltaicznych

Elektrownie szczytowo-pompowe w USA
Elektrownie szczytowo-pompowe
są najtańszym sposobem magazynowania dużych ilości energii. Zasada
działania takiej elektrowni jest prosta – energia elektryczna, produkowana okresowo w nadmiarze, zamieniana jest na energię potencjalną wody poprzez wpompowanie jej
do zbiornika górnego. W godzinach
szczytu następuje proces odwrotny.
W Stanach Zjednoczonych ponad
20 GW mocy zainstalowanych jest
w elektrowniach szczytowo – pompowych. Elektrownie te budowano
głównie w okresie kiedy powstawały reaktory jądrowe. Zakres elastyczności współpracy siłowni ją-

drowych z systemem elektroenergetycznym jest niewielki. Spowodowało
to konieczność zutylizowania energii
elektrycznej produkowanej w nadmiarze poza godzinami szczytu. Elektrownie szczytowo-pompowe pozwalają na lepszą integrację w systemie elektroenergetycznym źródeł
odnawialnych, które produkują energię w sposób nieprzewidywalny.
Budowa
elektrowni
szczytowopompowych wiąże się z dość dużą
ingerencją w krajobraz naturalny,
przy czym mogą one być budowane
jedynie w miejscach gdzie występują
odpowiednie różnice wysokości terenu. Wynika to z faktu, że kluczowym
parametrem elektrowni jest właśnie

różnica wysokości terenu - im
większa tym większą energię potencjalną może uzyskać woda
wpompowana do zbiornika górnego. W związku z powyższym
w Stanach Zjednoczonych praktycznie nie ma już miejsc, gdzie
mogłyby powstać nowe elektrownie tego typu.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/elektrownieszczytowo-pompowe-w-usa

15,2 mln zł na proekologiczny projekt Politechniki
Białostockiej
15,2 mln zł będzie kosztować mała
hybrydowa elektrownia wiatrowa
i fotowoltaiczna oraz termomodernizacja jednego budynku Politechniki
Białostockiej w ramach projektu
związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 12,8 mln zł
to dotacja z UE (…).
Inwestycje pozwolą uczelni zaoszczędzić rocznie od 10 do kilkunastu
proc. kosztów ciepła i energii elektrycznej - mówił dziennikarzom
rektor uczelni Lech Dzienis. Rocznie uczelnia płaci za energię elektryczną, ogrzewanie, ciepłą wodę
i inne media kilkanaście milionów
złotych; oszczędności mają być
istotne i spore - mówił Lech Dzienis.

Tylko dzięki działalności elektrowni
hybrydowej (wiatrowej i fotowoltaicznej) na budynku wydziału elektrycznego politechniki oraz pracy
dwóch połączonych ze sobą układów kolektorów słonecznych na 10piętrowym hotelu uczelnianym na
terenie kampusu, powinno się zaoszczędzić rocznie 143,7 MWh
energii. Rektor powiedział, że będą
to oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych rocznie. Dalsze oszczędności ma przynieść termomodernizacja i modernizacja systemu wentylacyjnego budynku wydziału budownictwa i inżynierii środowiska politechniki.
Wszystkie te inwestycje mają służyć
do badań naukowych. Rektor mówił,
że wszystkie zastosowane technolo-

gie będą przebadane, a ich wyniki wykorzystywane m.in. przy realizacji strategii rozwoju regionu w zakresie odnawialnych źródeł energii. Marszałek Jarosław Dworzański podkreślał, że w nowej perspektywie finansowej UE (lata
2014-2020), w nowym Regionalnym
Programie Operacyjnym województwa,
na tzw. efektywność energetyczną będą
przeznaczone - jak to określił - gigantyczne pieniądze, dlatego władze województwa chcą, by wypracowane
w toku badań rozwiązania były wzorem
dla innych.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/id-152-mln-zl-na-proekologicznyprojekt-politechniki-bialostockiej-975
Źródło: PAP

Pozyskiwanie energii z dwóch źródeł jednocześnie
Alternatywne źródła są „czystsze” niż
źródła kopalne, generują jednak mniej
energii. Naukowcy starają się więc
korzystać z różnych alternatywnych
źródeł energii jednocześnie. Pracownikom Fujitsu Laboratories (FL) udało się
opracować materiał hybrydowych
zdolny do akumulowania energii cieplnej i słonecznej.
Pomysł wykorzystania dwóch alternatywnych źródeł jednocześnie nie jest
nowatorski. Nowością jest wykorzystanie do tego celu pojedynczego
urządzenia. Do budowy hybrydowego
urządzenia pracownicy FL wykorzystali
materiały organiczne. Koszt ich pozy-

skania i przetwarzania jest niski, dzięki
czemu również koszt nowej technologii akumulowania i konwersji energii
nie jest wysoki.
Substancje organiczne użyte w nowym
urządzeniu mogą wykorzystywać zarówno powszechnie dostępną energię
świetlną i działać jak ogniwa fotowoltaiczne oraz energię termiczną - wtedy
działają jak generator termoelektryczny. Zmiana pracy z trybu generatora
termoelektrycznego do ogniwa fotowoltaicznego lub odwrotnie zachodzi poprzez zmianę obwodu elektrycznego łączącego półprzewodniki
typu p i typu N. Urządzenie działa

również, gdy dostępne jest tylko jedno
źródło energii.
Nowo opracowana technologia akumulowania energii z otoczenia i jej
konwersji do energii elektrycznej wydaje się obiecująca. Pierwsze próby
wykorzystania urządzenia przebiegły
pomyślnie. Obecnie trwają prace nad
polepszeniem sprawności urządzenia.
Fujitsu Laboratories chce udostępnić tę
technologię do wykorzystania komercyjnego już w 2015 roku.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/pozyskiwanie-energii-z-dwochzrodel-jednoczesnie

Str. 2
N E W S L E T T E R C E NE R G

Str. 3

ROK 2014

Hybrydowe ogniwo paliwowe wytwarza energię z biomasy
Chociaż nisko temperaturowe
ogniwa paliwowe napędzane metanolem lub wodorem są już dobrze
poznane, istniejące technologie
ograniczają możliwość bezpośredniego wykorzystywania biomasy
jako paliwa, ze względu na brak
skutecznych układów katalitycznych dla materiałów polimerowych.
Naukowcy z Georgia Institute of
Technology opracowali nowy typ
nisko temperaturowego ogniwa
paliwowego, które bezpośrednio
konwertuje biomasę do energii
elektrycznej za pomocą katalizatora aktywowanego przez energię
słoneczną lub cieplną. W nowym
ogniwie można stosować różne
rodzaje biomasy, w tym skrobię,
celulozę, ligninę, a nawet
sproszkowane
drewno,
glony oraz odpady z przetwarzania drobiu.
Urządzenie może być stosowane w jednostkach na
małą skalę w celu zapewnienia energii elektrycznej
dla krajów rozwijających

się, jak również do zasilania większych urządzeń, w krajach w których
dostępne są znaczne ilości biomasy.
Ogniowo działa w temperaturze
pokojowej i nie wymaga wcześniejszego oczyszczania materiałów wyjściowych.
Występujące w biomasie wiązania
węgiel - węgiel nie są łatwe do zerwania przez konwencjonalne katalizatory, w tym drogie metale szlachetne. Aby pokonać to wyzwanie, naukowcy opracowali mikrobiologiczne
ogniwa paliwowe, w których drobnoustroje lub enzymy rozkładają biomasę. Proces zachodzący w ogniwie
mikrobiologicznym ma jednak wiele
wad: moc wyjściowa tych ogniw jest
ograniczona, bakterie lub enzymy

mogą selektywnie rozkładać tylko pewne rodzaje biomasy mikrobiologicznej,
ponadto układ może zostać wyłączony
przez wiele czynników.
W nowym ogniwie zmieniono skład
chemiczny tak, aby umożliwić stosowanie zewnętrznego źródła energii do
aktywacji reakcji utleniania - redukcji.
Biomasę zmielono i zmieszano z roztworem katalizatora POM. POM funkcjonuje zarówno jako środek utleniający jak i nośnik ładunku. Utlenia biomasę
pod wpływem działania promieniowania
słonecznego lub cieplnego i dostarcza
ładunek z biomasy do anody ogniwa
paliwowego. Elektrony są następnie
transportowane do katody, gdzie są
ostatecznie utleniane przez tlen dostarczany z obwodu zewnętrznego. W ten
sposób wytwarzana jest energia elektryczna.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/hybrydowe-ogniwo-paliwowewytwarza-energie-z-biomasy

Małe reaktory jądrowe odpowiedzią na rosnące
zapotrzebowanie energetyczne świata?
Na łamach Progress in Nuclear Energy
opublikowano kompleksowy przegląd nowych reaktorów jądrowych
małej skali, które mogą stanowić
odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie świata na energię. Według
oficjalnych szacunków światowe
zużycie energii w roku 2035 będzie
dwa razy większe niż w roku 1995.
Opracowanie i wdrożenie elektrowni o wystarczającej przepustowości i elastyczności przy jednoczesnym pogłębianiu redukcji emisji,
stanowi wyzywanie jakiemu w przeciągu najbliższych dziesięcioleci będą
próbowali
sprostać
naukowcy
i inżynierowie.
Małe reaktory modułowe (ang.
Small Modular Reactor, SMR) są stosunkowo
nowym
produktem
w przemyśle jądrowym. Doskonale
nadają się do zasilania instalacji
w zakresie 1-3 Gigawatt elektryczny
(GWe). Dzięki ich niewielkim roz-

miarom łatwej mogą być wdrażane
i budowane, szczególnie w regionach,
które nie mogą pomieścić dużej elektrowni. SMR działają w pasywnym
układzie bezpieczeństwa, znacznie
zmniejszającym skutki błędu ludzkiego
i cechującym się stabilną, przewidywal-

„Według oficjalnych szacunków
światowe zużycie energii w roku
2035 będzie dwa razy większe niż
w roku 1995.”

ną pracą w ekstremalnych warunkach.
Dodatkowo wymagają ograniczonych
wstępnych nakładów kapitałowych,
choć w przeliczeniu na jednostkę

otrzymywanej mocy, nakłady inwestycyjne na SMR są zdecydowanie wyższe niż
w przypadku elektrowni jądrowych. Zdaniem ekspertów Narodowego Centrum
Badań Jądrowych małe reaktory modułowe nie stanowią alternatywy dla dużych
bloków, mogą jednak stanowić uzupełnienie dla dotychczas eksploatowanych
elektrowni w zastosowaniach specjalnych
czy rozwiązanie dla lokalizacji położonych daleko od sieci lub w krajach
o małej łącznej mocy systemu energetycznego, gdzie duże bloki trudno stosować ze względu na równowagę w sieci.
W Polsce SMR mogłyby służyć jako źródło ciepła dla dużych zakładów przemysłowych lub miejskich sieci ciepłowniczych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/male-reaktory-jadroweodpowiedzia-na-rosnacezapotrzebowanie-energetyczne-swiata

Nowe ultraszybkie komputery
Wizja stworzenia ultraszybkich komputerów pracujących ze 100 razy większą prędkością niż obecnie funkcjonujące systemy, staje się coraz bardziej
realna. Naukowcy z IBM (ang. International Business Machines Corporation),
jednego z najstarszych koncernów
informatycznych na świecie, znaleźli
sposób na przesył ogromnej ilości
danych przy jednoczesnym niskim
poborze mocy.
Nowe superkomputery mają pracować
w eksaskali – czyli będą wykonywały
trylion operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Dzięki zwiększonej
wydajności systemów, naukowcy przewidują, że możliwe stanie się modelo-

wanie globalnego klimatu, symulowanie funkcjonowania komórek na poziomie molekularnym, projektowanie
nanostruktur i wiele innych operacji
do tej pory niemożliwych do wykonania. Naukowcy przewidują, że maszyny osiągną eksaskalę już około roku
2020, ale, aby było to możliwe konieczne jest jeszcze przeprowadzenie
wielu badań. Sukces technologii uzależniony jest przede wszystkim od
opracowania sposobu na szybki transfer dużych ilości danych przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Naukowcy są już na dobrej drodze do
osiągnięcia tego celu, opracowali bo-

wiem światłowód pracujący z prędkością 25 gigabitów na sekundę, zużywający jedynie 24 miliwaty mocy,
poprzez połączenie krzemowych
izolatorów,
półprzewodników
o strukturze metal – tlenek – półprzewodnik (SOI CMOS), lesera
VCSEL oraz fotodetektorów. Badacze podkreślają, że dzięki temu udało
się zwiększyć prędkość o 66% przy
jednoczesnej redukcji zużywanej
mocy o 50%.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nowe-ultraszybkie-komputery

Bieńkowska: nakłady na badania i rozwój powinny osiągnąć
2 proc. PKB
Polskie nakłady na badania i rozwój, ze
środków publicznych i prywatnych, do
2020 r. powinny wzrosnąć do 2 proc.
PKB - uważa wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Współpracę nauki z biznesem
mają wzmocnić: bon na innowacje, brokerzy innowacji i kredyt technologiczny.
Obecnie krajowe nakłady na działalność
bada wc z o-r o zw o j ową , m i erz one
w odniesieniu do PKB, są przeszło dwukrotnie mniejsze od spodziewanych za
Banknot 5 Euro - zbliżenie
sześć lat, gdy dobiegnie końca nowa
Źródło: Wikimedia Commons;
unijna perspektywa finansowa. Według
autor fotografii: JLogan;
różnych szacunków, dziś jest to ok. 0,7licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0.
0,9 proc. PKB. Jednak zdaniem odpowiedzialnej za wydawanie unijnych pieniędzy wicepremier problem tkwi nie
Dlatego ministerstwo chce wykorzy- kątem tworzenia nowych produktylko w kwocie wydawanej w Polsce na
stać unijny program Inteligentny Roz- tów czy prace nad nowatorskimi
badania, ale także w strukturze wydatwój do budowania ścisłych powiązań rozwiązaniami.
ków.
pomiędzy biznesem a uczelniami. Etap "Będzie też finansowanie tzw. bro"Połowa z tych środków to powinny
badań i tworzenia prototypu może być kerów innowacji, czyli kogoś, kto
być pieniądze prywatf i n a n s ow a n y doradza, do kogo się zgłosić, w jaki
ne. Problemem w Polz dotacji, nato- sposób przeprowadzić cały ten
sce są nie tyle niskie
miast na etapie proces w przedsiębiorstwie. Będzie
„Obecnie krajowe nakłady na
nakłady na badania
w d r o ż e n i a kredyt technologiczny, który pod
działalność badawczo-rozwojową,
i rozwój, ale to, że
prace
będą koniec poprzedniej perspektywy
pieniędzy na to nie dają
f in a n s ow a n e finansowej bardzo się rozkręcił i na
mierzone
przedsiębiorcy. Firmy
z
pożyczek. pewno będziemy to kontynuować.
w odniesieniu do PKB, są przeszło
wolą kupować pomysły
Mają pojawić Pomysłów jest bardzo wiele; one są
dwukrotnie mniejsze od spodziewanych się m.in. bony trochę bardziej skomplikowane,
w innych krajach, niż
sfinansować coś, co
na innowacje, natomiast ze strony przedsiębiorza sześć lat, gdy dobiegnie końca
przebada się w Polsce,
czyli
pula ców nie mamy złego odzewu w tej
nowa unijna perspektywa finansowa.”
stworzy
prototyp
środków, za sprawie" - powiedziała wicepremier.
i wdroży się - również
które przed- Cały artykuł:
w Polsce" - powiedziała
siębiorcy będą http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
Bieńkowska w rozmowie z Polską
mogli "kupić" na uczelniach i w ośrod- items /bienk owsk a -nak la dy - naAgencją Prasową.
kach badawczo-rozwojowych potrzeb- badania-i-rozwoj-powinny-osiagnacne usługi: przebadanie pomysłów pod 2-proc-pkb
Źródło: PAP
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Kolarska-Bobińska: pieniądze z UE na mechanizmy łączące
Kolarska-Bobińska: pieniądze z UE na
mechanizmy łączące biznes z nauką
Chcemy wydawać środki unijne na
tworzenie trwałych mechanizmów
dla współpracy uniwersytetów
z biznesem - mówiła minister nauki
i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska, przedstawiając pomysły resortu na lepsze wykorzystywanie innowacji w gospodarce.
"Jeden z naszych kluczowych priorytetów to dobre wykorzystanie funduszy unijnych. Nie chodzi o to, by je
po prostu wydać, ale by dzięki nim
zmienić cały system: po pierwsze
myślenia o innowacjach, a po drugie łączenia nauki z biznesem" - podkreślała na spotkaniu z przedsiębiorcami

z Amerykańskiej Izby Handlowej
w Polsce szefowa resortu nauki
i szkolnictwa wyższego.
Poinformowała, że jej ministerstwo
pracuje nad odpowiednimi narzędziami w tej sprawie. Miałyby one służyć
temu, by pieniądze z perspektywy
finansowej UE do 2020 r. służyły
wypracowaniu odpowiedniego systemu wspierającego współdziałanie
przedsiębiorstw i środowiska naukowego. Cel to uruchomienie mechanizmu generującego większe innowacje
w gospodarce po tym, jak skończą się
na to unijne pieniądze.
"W Stanach Zjednoczonych mechanizmy współpracy pomiędzy nauką
i biznesem są czymś naturalnym, zy-

skownym i dość prostym. Niestety
w Polsce tak to nie działa" - oceniła
Kolarska-Bobińska. Jej zdaniem trzeba stworzyć platformy, które łączyłyby i pomagały współpracować naukowcom i biznesmenom. Zapowiedziała, że po wakacjach rząd będzie
gotowy do przedstawienia również
ekonomicznych rozwiązań w tej sprawie.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/kolarska-bobinska-pieniadze-zue-na-mechanizmy-laczace-biznes-znauka
Źródło: PAP

Minister nauki precyzuje zasady korzystania z infrastruktury
badawczej
Komercyjnie można wykorzystywać
infrastrukturę badawczą zbudowaną
ze środków unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
a nie Infrastruktura i Środowisko wyjaśnia minister nauki, precyzując
informacje podane w jej poprzednim
liście do rektorów.
W lutym, w liście skierowanym do
rektorów uczelni publicznych oraz
dyrektorów instytutów badawczych,
minister nauki i szkolnictwa wyjaśniała,
że wbrew wielu wątpliwościom, infrastrukturę naukową i dydaktyczną wybudowaną ze środków unijnych można wykorzystywać także do celów
komercyjnych, a przede wszystkim do
realizowania projektów badawczorozwojowych we współpracy z przemysłem.
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do resortu nauki, dotyczącymi

możliwości komercyjnego wykorzystywania tej infrastruktury, postanowiła
doprecyzować te kwestie i wystosowała
kolejne pismo. Wynika z niego, że infrastrukturę badawczą wybudowaną ze
środków Unii Europejskiej można wykorzystywać komercyjnie, jeśli została
wybudowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Celom komercyjnym nie mogą jednak
służyć projekty dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
"W liście z dnia 19 lutego przedstawiono reguły, które mają zastosowanie do
projektów zrealizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka" - pisze minister nauki.
Beneficjenci tego programu mogą wykorzystywać infrastrukturę w celach
komercyjnych, muszą jednak monitorować dochód uzyskiwany w ramach pro-

jektu i raportować go do odpowiedniej instytucji. Zobowiązani są również do zwrotu części dochodu zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiedniego rozporządzenia Rady Unii
Europejskiej (nr 1083/2006).
"W przypadku projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(POIiŚ), zgodnie z interpretacją przepisów przekazaną przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, wykorzystywanie infrastruktury badawczej
i dydaktycznej do celów komercyjnych nie jest możliwe" - podkreśla
prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/minister-nauki-precyzuje-zasadykorzystania-z-infrastrukturybadawczej
Źródło: PAP

Specjalny zespół wesprze badaczy i przedsiębiorców w walce o
granty UE
Poprawa skuteczności naukowców
w zdobywaniu funduszy unijnych
i wzmocnienie roli biznesu w pozyskiwaniu środków z nowego budżetu UE – to
niektóre cele zespołu roboczego, powołanego przez minister nauki i szkolnictwa wyższego Lenę Kolarską-Bobińską.
Powstanie zespołu ds. zwiększania aktywności i udziału polskich naukowców
i przedsiębiorców w unijnym programie
Horyzont 2020, to jeden z rezultatów
Okrągłego Stołu Humanistyki, który

w lutym odbył się z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(MNiSW).
Powołanie tego i dwóch kolejnych zespołów roboczych Kolarska-Bobińska
zaproponowała w liście skierowanym
do uczestników Okrągłego Stołu Humanistyki, a zamieszczonym na stronie
resortu nauki. "W czasie obrad określiliśmy najważniejsze obszary, wymagające wzmocnienia lub rozwiązania okre-

ślonych problemów. Chciałabym, by
wypracowaniem skutecznych rozwiązań zajęły się kilkuosobowe zespoły,
w których skład zaproszę przedstawicieli środowiska" - napisała minister.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/specjalny-zespol-wesprze-badaczyi-przedsiebiorcow-w-walce-o-grantyue
Źródło: PAP

FNP stawia na ocenę merytoryczną badań, a nie impact factor
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podpisała tzw. Deklarację z San Francisco.
Dokument zakłada m.in., że prace naukowe indywidualnych badaczy powinny
być oceniane przede wszystkim na
podstawie oryginalności osiągnięć,
a nie prestiżu czasopism naukowych,
które publikowały ich prace.
Jak poinformowano na stronie FNP,
w Deklaracji z San Francisco (The San
Francisco Declaration on Research Assessment - DORA) dąży się do tego, by
oceniać badania naukowe przede
wszystkim na podstawie oryginalności
osiągnięć i ich wpływu na rozwój dziedziny, a nie poprzez impact factor cza-

sopisma, w którym zostały opublikowane.
Deklaracja zakłada, że parametry
czasopism naukowych, (takich jak np.
impact factor) nie powinny zastępować merytorycznej oceny jakości
naukowej publikacji, czy też oceny
jakości osiągnięć naukowych uczonych dokonywanej przy okazji ich
awansu lub starania się o uzyskanie
funduszy na badania naukowe.
"Władze Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej zdecydowały się podpisać
Deklarację z San Francisco, mając na
względzie niepokojący fakt, że
w środowisku naukowym od kilku lat

rozwija się tendencja do sprowadzania
jakości prac badawczych poszczególnych
uczonych do oceny czasopism, w których
ich osiągnięcia zostały opublikowane.
Wprawdzie środowiska naukowe wiedzą,
które czasopisma są w danej dyscyplinie
najważniejsze, ale powinna to być wiedza
pomocnicza, która nie zwalnia z oceny
indywidualnych osiągnięć badawczych" poinformowano w oświadczeniu na stronie FNP.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/
fnp-stawia-na-ocene-merytoryczna-badana-nie-impact-factor
Źródło: PAP

Zgoda MNiSW na zmianę przepisów dot. komercjalizacji
wyników badań
Resort nauki zgodził się na pewne
nowe rozwiązania dotyczące praw do
wyników badań naukowych. Zakładają one m.in., że to uczelnia przez jakiś
czas będzie miała prawa do komercjalizacji wyników badań pracownika
naukowego.
Podczas prac podkomisji stałej ds.
nauki i szkolnictwa wyższego nad
nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, poseł Jan Kaźmierczak
(PO) zaproponował poprawki przepisów związanych z tzw. uwłaszczeniem naukowców, czyli przyznaniem
im praw własności intelektualnej.
(…)

Proponowane przez posła PO przepisy zakładają, że prawa do wyników
badań naukowych i prac rozwojowych
przejdą na pracownika naukowego
dopiero po jakimś czasie - jeśli nie
skorzysta z nich zatrudniająca go
uczelnia publiczna.
Tak więc początkowo prawo do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz do know-how związanego
z tymi wynikami nabywać będzie szkoła wyższa. Jeśli jednak uczelnia w ciągu
6 miesięcy od otrzymania informacji
o wynikach nie skomercjalizuje ich,
pracownik może wyznaczyć uczelni
termin (co najmniej 30 dni). Jeśli do

jego upłynięcia uczelnia nie dokona
komercjalizacji, prawa do wyników
badań naukowych i prac rozwojowych przechodzą na pracownika.
Nowe rozwiązania zakładają, że jeśli
komercjalizacji dokonuje uczelnia,
badacz powinien otrzymać co najmniej 50 proc. dochodu z tego tytułu.
Z kolei jeśli komercjalizacji podejmie
się sam wynalazca, przekazać powinien uczelni 25 proc. lub 30 proc.
dochodów z tej komercjalizacji.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
it e m s / z g od a - m n is w - n a - z m i a n e pr z ep is ow - d ot -k omer c ja liza c ji wynikow-badan
Źródło: PAP

Ustawa Prawo zamówień publicznych już opublikowana
W dniu 1 kwietnia w Dzienniku Ustaw
opublikowano zmiany wprowadzające
korzystne rozwiązania dla naukowców. Udało się m.in. podwyższyć próg
zobowiązujący do prowadzenia zamówień publicznych z 14 do 30 tys. euro.
(…) Prace badawcze, których wyniki
zostaną opublikowane i udostępnione
do wykorzystania wszystkim zainteresowanym podmiotom będą mogły być
nabywane poza procedurami określonymi w Prawie zamówień publicznych
bez względu na sposób zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy tych
prac.
Rozszerzono także przesłankę zastosowania zamówienia w trybie z wolnej
ręki w zakresie zamówień na dostawy
rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, doświadczalnych i rozwojowych, w sytuacji, gdy zamówienie mo-
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że być wykonane tylko przez jednego,
konkretnego wykonawcę. Dzięki temu
zamawiający będą mieli większą elastyczność w zakresie wyboru odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia
w zależności od zidentyfikowanych
potrzeb.
Specjalnie dla naukowców dostawy
i usługi służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (które nie
służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu
osiągnięcie rentowności rynkowej lub
pokryciu kosztów badań lub rozwoju)
będą wyłączone spod reżimu ustawy. Dla instytutów PAN będzie to
obecnie do wartości nie większej niż
134 tys. euro, a dla instytutów badawczych i uczelni wyższych - 207 tys.
euro. Tym samym uczelnie będą udzie-

lać tego rodzaju zamówień wg. procedur określonych samodzielnie z poszanowaniem ogólnounijnych zasad transparentności, poprzez zamieszczenie
ogłoszenia o udzielanym zamówieniu
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
o udzieleniu zamówienia, przejrzystości,
równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia.
Dodatkowo, biblioteki uczelniane będą
mogły kupować materiały biblioteczne
bez procedury z ustawy do progów
unijnych.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ustawa-prawo-zamowienpublicznych-juz-opublikowana
Źródło: MNiSW
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Polska w przedostatniej grupie państw w UE pod
względem innowacyjności
Polska znalazła się w przedostatniej
grupie państw w rankingu innowacyjności KE. Za nami znajdują się tylko Rumunia, Łotwa i Bułgaria. "Zadaniem
rządu na najbliższe lata jest wzmocnienie pozytywnych trendów w gospodarce i sferze B+R (badań i rozwoju)" komentuje resort nauki.
W Innovation Union Scoreboard (IUS)
liderami innowacyjności są Dania,
Niemcy i Finlandia; kraje te inwestują
najwięcej w badania i innowacje.
W części raportu poświęconej Polsce
zaznaczono, że nasz kraj tylko
"marginalnie" poprawił swoje notowania w okresie między 2006 a 2013 r.
Urzędnicy wskazują jednak, że wynik

ten będzie zapewne lepszy, gdy statystyki pokażą efekty wykorzystywania
funduszy unijnych na innowacyjność
w Polsce. Ponadto podkreślają, że
Polska zwiększyła wydatki na badania
i rozwój z 0,6 proc. PKB w 2006 r.
do 0,9 proc. w 2012 r.
W raporcie zaznaczono, że Polska
plasuje się poniżej średniej UE, jeśli
chodzi o większość zastosowanych
w rankingu wskaźników innowacyjności, takich jak liczba patentów
i przychody z licencji z zagranicy.
Zauważono jednak wzrost m.in. w
rejestracji wspólnotowych znaków
towarowych i wydatkach biznesu na

innowacyjność, choć urzędnicy
wskazują, że to wciąż duża słabość.
Spadki dotyczyły natomiast m.in.
liczby doktorantów-absolwentów
i współpracy małych i średnich
przedsiębiorstw z innymi podmiotami na rzecz innowacyjności. (…) W
ubiegłorocznym Innovation Union
Scoreboard Polska również znajdowała się na czwartym miejscu od końca,
ale zaliczono ją do grona "słabych
innowatorów".
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/polska-w-przedostatniej-grupie
-panstw-w-ue-pod-wzgledeminnowacyjnosci
Źródło: PAP

Naukowcy i biznesmeni w Senacie o rozwoju innowacyjności
(…) „Innowacyjności nie da się odgórnie, centralnie zadekretować” - mówił
w Senacie podczas Warszawskich Dni
Informatyki prorektor Polsko-Japońskiej
Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, dr hab. Adam Wierzbicki. Dodał,
że można ją jednak stymulować,
„tworząc ekosystem” polegający m.in.
na wypracowaniu sposobu finansowania
z wykorzystaniem np. słabo rozwiniętego w Polsce venture capital. Jest to forma
finansowania innowacyjnych, a przez to
obarczonych ryzykiem, inwestycji. Celem inwestowania venture capital jest
zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej.

Zdaniem członka zarządu w firmie Sygnity
Dariusza Śliwowskiego, innowacyjności
i możliwości komercjalizacji wyników
pracy naukowej sprzyja dobre prawo.
„Środowisko naukowe, nauka, innowacyjność i twórczość nie są przecież samotną
wyspą. Wszystko to funkcjonuje w uniwersum naszego państwa, regulowanego
prawem” - powiedział. Jak dodał, polskie
prawo „w żaden sposób nie promuje innowacyjności”, np. prawo zamówień publicznych. Nie zachęca też do partnerstwa
publiczno-prywatnego, które „na świecie
jest jednym ze skuteczniejszych motorów
wdrażania innowacji”.
Śliwowski zwrócił uwagę, że innowacyjność wymaga ciągłości. „Rzeczy, które
zmieniają świat, biorą się z procesów zaj-

mujących lata, a nawet dekady. Zamysł
budowy Airbusa, czyli stworzenia konkurencji dla Boeinga, powstał w połowie lat 70. Realizacja tego projektu
zajęła ponad 20 lat. Mało które procesy innowacyjne, naukowe i badania
przekształcają się w duży, pełnowymiarowy biznes w ciągu kilku lat” - powiedział.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/naukowcy -i-biznesmeni-wsenacie-o-rozwoju-innowacyjnosci
Źródło: PAP

Eksperci za otwartym dostępem do publikacji naukowych
Tylko ok. 35 proc. publikacji naukowych
na świecie ukazuje się w otwartym dostępie. Tymczasem warto, by wszystkie
były udostępniane bezpłatnie – przekonywali eksperci z różnych krajów na spotkaniu w Warszawie.
O tym, że bezpłatny, otwarty dostęp
(ang. Open Access) do publikacji naukowych przynosi wiele korzyści - zarówno
naukowych, gospodarczych, jak i politycznych – przekonywał podczas konferencji "Opening Science to Meet Future
Changes" podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jacek Guliński.
Dodał, że w nauce otwarty dostęp
wzmacnia współpracę badawczą, zapobiega duplikacji czy plagiatom badań,
umożliwia szybszą i efektywniejszą weryfikację wydatków na naukę. Poza tym,

daje też możliwości wykorzystywania
wyników badań, pomaga w prowadzeniu
badań interdyscyplinarnych.
Prof. Stevan Harnad z Universite du Quebec a Montreal (Kanada) (…) zaznaczył,
że rocznie na świecie w 28 tys. czasopism publikowanych jest 2 miliony artykułów. "Żadna instytucja nie może sobie
pozwolić na subskrypcję wszystkich
najważniejszych czasopism" - stwierdził.
Dodał, że większość potencjalnych użytkowników nie ma dostępu do opublikowanych już wyników badań.
"W Polsce - jeśli chodzi o otwartą naukę - dzieje się już sporo rzeczy, ale to są
rzeczy, które dzieją się lokalnie i oddolnie. Wciąż brakuje nam szerzej zakrojonej polityki, strategii na poziomie państwowym. Mamy lokalne inicjatywy,
które nie stanowią jeszcze systematycz-

nej całości" - ocenił w rozmowie z PAP
jeden z organizatorów konferencji Jakub Szprot z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW).
Z kolei Lidia Stępińska-Ustasiak z ICM
UW wyjaśniła w rozmowie z PAP, że
ważnym tłem dla konferencji jest nowy
program ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020. "W Horyzoncie 2020
został, jako zasada, wprowadzony
otwarty dostęp do publikacji finansowanych z tego programu" - stwierdziła.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/eksperci-za-otwartym-dostepemdo-publikacji-naukowych
Źródło: PAP

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
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-2014-4
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.
H2020-LCE-2014-1
Termin składania wniosków w drugim etapie: 23.09.2014.
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
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
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 realizujących 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: 1.10.2014.
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
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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
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
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) H2020-MSCA-IF-2014
Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje dzięki uczestnictwu w zaawansowanych szkoleniach, podjęciu mobilności międzynarodowej
i międzysektorowej. Stypendia indywidualne zapewniają możliwość zdobycia nowej wiedzy w Europe (państwa członkowskie UE
i stowarzyszone; granty europejskie) lub poza Europą (granty światowe, obowiązkowy powrót do instytucji wysyłającej na okres
co najmniej 12 miesięcy). Program szczególnie wspiera naukowców powracających do- i reintegrujacych się w - Europie, naukowców powracających do pracy po przerwie w karierze naukowej.
Termin składania wniosków: 11.09.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html#tab2
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, 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

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI Europejskego Instytutu Innowacji i Technologii
Konkurs na nowe Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) m.in.
w obszarze „Surowce – zrównoważone poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie
(Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution).
Termin składania wniosków: 10.09.2014.
http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/2014_KIC_Call/EIT_2014_Call_for_KIC_proposals.pdf
http://eit.europa.eu/
FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI
Fundusz Badawczy Węgla i Stali wspiera projekty badawcze w sektorze węgla i stali. Zakres
tematyczny projektów obejmuje procesy produkcji, zastosowania, wykorzystanie i konwersję
zasobów, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska, redukcję emisji CO2 związaną z wykorzystaniem węgla i produkcją stali.
Tematyka tegorocznego konkursu:
stal: http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/anniversary/priorities-steel-2014_en.pdf
węgiel: http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/anniversary/priorities-coal-2014_en.pdf
Termin składania wniosków: 15.09.2014.
http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.html
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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.
Granty strategiczne
termin składania wniosków: 15.04.2014,
małe granty
termin składania wniosków: 1.06.2014.
http://visegradfund.org/
Zmiany zasad w programach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
CONNECTING EUROPE FACILITY – CEF – ŁĄCZĄC EUROPĘ
W pierwszym półroczu 2014 r. Komisja Europejska opublikuje zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji
ze środków alokowanych w ramach nowego instrumentu, tj. "Łącząc Europę" (z ang. Connecting Europe Facility - CEF). Wnioski
będzie można składać przez 3 miesiące. W zaproszeniu zostaną przedstawione kryteria oceny projektów, ostateczny termin
na złożenie wniosków oraz sposób ich składania wraz z adresem. Kwota dostępna w 2014 roku to 366 mln euro.
Dofinansowane mogą zostać zarówno prace studyjne, jak i prace budowlane. Wsparcie z CEF mogą uzyskać tylko te projekty,
które posiadają status projektu wspólnego zainteresowania (z ang. List od projects of common interest – PCI). Priorytetem na
lata 2014-2015 będzie usuwanie energetycznej izolacji, wyeliminowanie tzw. „wąskich gardeł” oraz ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii. Takie projekty będą premiowane przez Komisję Europejską.
Nowy instrument „Łącząc Europę” dla energii zastąpi program TEN-E (budżet tego programu to 155 mln euro w latach 20072013).
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/instrument-laczac-europe-dla-energii-pierwszy-nabor-juz-wkrotce-872

INICJATYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
Projekty współpracy
W ramach konkursu wspierane będą projekty realizowane wspólnie przez kraje członkowskie CEI. Do
obszarów objętych wsparciem należą działania Inicjatywy wymienione w Palnie Działania na lata 20142016, między innymi zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, rolnictwem, środowiskiem,
klimatem. Aplikować mogą podmioty publiczne i prywatne z krajów stowarzyszonych z Inicjatywą. W ramach projektów
wspierane są aktywności związane z mobilnością i networkingiem, w tym organizacja konferencji, warsztatów, seminariów,
szkoleń i innego rodzaju spotkań. Dofinansowane jest również opracowywanie analiz. Wskazane jest jak najszersze uczestnictwo krajów członkowskich CEI w realizacji projektu (przynamniej połowa krajów plus jeden). Preferencyjnie traktowane będą
projekty składane przez kraje członkowskie CEI, nienależące do UE. Maksymalny poziom dofinansowanie projektów wynosi
15.000 EUR i nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Projekty muszą zostać zrealizowany w roku 2015 (1.0131.12).
Termin składania wniosków: 27.05.2014, 12:00:00 CEST (GMT+2) czasu lokalnego w Triest.
http://www.cei.int/
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Konkursy krajowe
FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl

SKILLS-PRAXIS
Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.
Termin składania wniosków: 30.06.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
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.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-szkolenia/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
POLSKO-FRANCUSKI KONKURS NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NAUKOWCÓW POLONIUM 2015-16
Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on
wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. W Polsce
projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności
statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację
tych projektów. Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we
współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Projekt badawczy może być przedstawiony
w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły przyjęcie
następujących preferencji tematycznych (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego – Programu Współpracy): energia, zrównoważony rozwój, biotechnologia, nanotechnologia i inne.
Termin składania wniosków: 30.05.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-wnioskow-w-polsko-francuskim-konkursie-na-wymiane-osobowa-naukowcowpolonium-2015-16.html
POLSKO-INDYJSKI KONKURSU NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NA LATA 2014-2016
Program obejmuje projekty badawcze uzgodnione między polskimi i indyjskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. W Polsce projekty wymiany
osobowej w ramach konkursu polsko-indyjskiego finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie
działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków
na realizację tych projektów. Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami z obu krajów może być realizowana
i finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat. Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które
niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.
Termin składania wniosków: 31.05.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-polsko-indyjskiego-konkursu-na-wymianeosobowa-na-lata-2014-2016.html
DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/nauka/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-finansowanie-w-2014-roku-inwestycji-w-zakresieduzej-infrastruktury-badawczej-i-inwestycji-budowlanych-sluzacych-potrzebom-badan-naukowych-lub-pracom-rozwojowym.html
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INWESTYCJE BUDOWLANE
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/nauka/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-finansowanie-w-2014-roku-inwestycji-w-zakresieduzej-infrastruktury-badawczej-i-inwestycji-budowlanych-sluzacych-potrzebom-badan-naukowych-lub-pracomrozwojowym.html

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 17.06.2014.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 17.06.2014.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 17.06.2014.
SONATA BIS
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające
stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Termin składania wniosków: 16.09.2014.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 16.09.2014.
MAESTRO
Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich
badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Termin składania wniosków: 16.09.2014.
TANGO
Konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań
podstawowych.
Termin składania wniosków: wrzesień-listopad.
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
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.
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http://www.martec-era.net/opencall
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/martec-ii/aktualnosci/art,2464,martec-ii-otwarcie-naboru-wnioskoww-konkursie-miedzynarodowym.html
ERA-NET SOLAR
Konkurs dotyczy wykorzystania ogniw fotowoltaicznych oraz systemu koncentratorów energii słonecznej do wytwarzania
energii elektrycznej. Obszar tematyczny konkursu obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego.
Termin składania międzynarodowych wniosków wstępnych: 30.04.2014.
Termin składania międzynarodowych wniosków pełnych: 2.10.2014.
Wnioskodawcy zostaną poproszeni o złożenie wniosków krajowych po ogłoszeniu ostatecznej listy rankingowej projektów
rekomendowanych do finansowania – prawdopodobnie w grudniu 2014 roku.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/solar/aktualnosci/art,2526,otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnychpre-proposals-w-era-net-solar.html
http://www.solar-era.net/joint-calls/
ERA-NET BIOENERGY
Zakres konkursu obejmuje m.in.
Enhancing the ability to use residues, side streams and wastes in biorefinery systems, particularly for energy. The estimated energy
output should be calculated and clearly shown in the proposal.
Upgrading of residues and co-products from current biorefinery systems to improve the overall economics of biofuel/bioenergy production
Complete assessment of biorefinery concepts which combine different conversions processes (e.g. biological and chemical)
Improving robustness of microbial communities in order to allow for more flexibility regarding raw materials or pre-treatment
Enhanced microbial strain development to meet the needs of an integrated biorefinery
Algae biorefineries: Production of carbohydrates and lipids as well as valuable substances such as vitamins, PUFAs (e.g. DHA, EPA) or
carotenoids, in combination with the use as a renewable energy source. Specific focal areas in this area are:
Decrease production costs - especially high energy costs for harvesting and downstream processes - optimise the individual processes
along the whole value chain,
Link process steps in optimal way,
Identify optimal growth conditions for different algae species (only in combination with products (i.e. not purely development of reactors
or fundamental research),
Develop intelligent nutrient cycles and sustainable water and light management systems (only in combination with products (i.e. not
purely development of reactors or fundamental research).
Termin składania wstępnych wniosków międzynarodowych: 28.04.2014, godz. 13:00 CET.
www.eranetbioenergy.net
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,2590,otwarcie-naboru-wnioskoww-8-konkursie-w-ramach-programu-era-net-bioenergy.html
ERA.Net RUS PLUS
Nabór wniosków w ramach ścieżki Innovation. Przez projekty innowacyjne rozumie się projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wykreowanie innowacyjnych produktów, usług lub procesów o znacznej wartości gospodarczej i/lub społecznej. Projekty innowacyjne będą finansowane w obszarach badawczych tematycznie przypisanych do innowacyjnych technologii o wysokiej użyteczności i dużym potencjale rynkowym oraz mających szczególne znaczenie dla państw członkowskich UE
i stowarzyszonych, jak i dla Rosji.
Termin składania wstępnych wniosków międzynarodowych: 28.05.2014 r., godz. 17:00 CET (godz. 19:00 czasu moskiewskiego).
Termin składania międzynarodowych wniosków pełnych: wrzesień 2014 r.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania,
zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie
Centrum.
Termin składania wniosków krajowych: drugi kwartał 2015 r.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-rus-plus/aktualnosci/art,2652,era-net-rus-plus-otwarcie-naboruwnioskow-w-sciezce-innovation.html
EUREKA
Celem projektu jest opracowania i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi, rezultaty projektu muszą mieć szansę zaistnieć na rynku międzynarodowym, projekt powinien być
realizowany przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych państw członkowskich EUREKI.
Termin składania wniosków: 15.05.2014, 15.10.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabory-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w-2014-roku.html

Str. 13

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
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 planowany jest na maj – czerwiec 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iii-konkurs/
DEMONSTRATOR +
Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania
w skali demonstracyjnej. Głównymi adresatami wsparcia są przedsiębiorcy, konsorcja naukowe oraz organizacje badawcze.
Cele szczegółowe: pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową; zwiększenie efektywności wykorzystania w gospodarce wyników badań naukowych lub prac rozwojowych sfinansowanych ze środków publicznych; pobudzenie trwałej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami ukierunkowanej na wykorzystanie wyników badań w gospodarce.
Planowany termin naboru wniosków: maj-lipiec 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skalidemonstracyjnej/
INNOLOT
Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi
rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego.
Przewidywany termin składania wniosków: maj-czerwiec 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/
BIOSTRATEG
Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań,
zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie, w tym Racjonalne
gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; przeciwdziałanie i adaptacja do
zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu
międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.
Przewidywany termin składania wniosków: wrzesień - listopad 2014.
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/
NARODOWY FUNDUSZ
(NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/

OCHRONY

ŚRODOWISKA

I

GOSPODARKI

WODNEJ

GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Dofinansowanie przeznaczone na przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie powstałych w ich
wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych w poniższych obszarach: środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu
niekonwencjonalnego; efektywność energetyczna i magazynowanie energii; ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
pozyskiwanie energii z czystych źródeł; nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz
recyklingu odpadów.
Nabór wniosków planowany jest na czerwiec 2014.
http://program-gekon.pl/
BOCIAN
Program priorytetowy pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału
rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” skierowany jest do przedsiębiorców podejmujących realizację przedsięwzięć
z zakresu odnawialnych źródeł energii. Forma dofinansowania: pożyczka. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie
przedsięwzięć w ramach programu wynosi 420 mln zł.
Termin składania wniosków: 30.09.2014.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskowbocian/
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EDUKACJA EKOLOGICZNA
Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
Kategorie tematyczne programu obejmują:
Kategoria I - Opakowania i odpady opakowaniowe.
Kategoria II - Prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami.
Kategoria III - Utrzymanie bogactwa różnorodności biologicznej i racjonalne gospodarowanie na obszarach chronionych.
Kategoria IV - Konwencja Waszyngtońska (CITES).
Kategoria V - Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona atmosfery i klimatu, różnorodność biologiczna, gospodarowanie
na obszarach prawem chronionych, ochrona środowiska w procesie gospodarowania zasobami; ochrona wód i gospodarki
wodnej, ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.
Kategoria VI - Prosument - świadomy i aktywny producent i konsument energii.
Termin składania wniosków: 30.05.2014.
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,122.html
LIFE
LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa
ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.
Komisja przyjęła wieloletni program prac LIFE na lata 2014-2017.
Podprogram działań na rzecz środowiska obejmuje trzy obszary priorytetowe: ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami; różnorodność biologiczną; zarządzanie i informację w zakresie środowiska.
Podprogram działań na rzecz klimatu obejmuje trzy priorytety: łagodzenie skutków klimatycznych, dostosowywanie się do
skutków zmiany klimatu; zarządzanie i informację w zakresie klimatu.
Angielska wersja wieloletniego programu prac LIFE na lata 2014-2017
Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła dokument definiujący zasady finansowego wsparcia Beneficjentów LIFE w nowej
perspektywie finansowej. NFOŚiGW przeznacza 146 mln zł na współfinansowanie projektów LIFE wybranych w ramach
naborów KE 2014 - 2017 oraz 85 mln zł na preferencyjne pożyczki dla obecnych i przyszłych Beneficjentów LIFE.
Najważniejsze postanowienia programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE w obszarze nowej perspektywy finansowej są następujące: utrzymanie dotacyjnego wsparcia dla Beneficjentów LIFE nawet do poziomu 35% kosztów
kwalifikowanych, czyli uzupełnienie wkładu finansowego KE do 95% kosztów kwalifikowanych projektu; udostępnienie
wsparcia pożyczkowego na zapewnienie wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy i zachowanie płynności finansowej.
W najbliższym czasie NFOŚiGW planuje ogłoszenie naboru wniosków o współfinansowanie projektów LIFE.
Szczegółowe informacje na temat oferty NFOŚiGW w zakresie współfinansowania projektów LIFE w latach 2014 - 2020
znaleźć można w Części 2) programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE.
Program Priorytetowy Współfinansowanie programu LIFE.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014
przewodnik_po_programach_priorytetowych_2014.pdf (562.7 kB)
INNE
KONKURS NA PRACĘ DOKTORSKĄ DOTYCZĄCĄ ENERGETYKI
Autorzy prac doktorskich dotyczących energetyki mogą wziąć udział w konkursie im. Marii Skłodowskiej-Curie, organizowanym przez ambasadę francuską w Polsce i Instytut Francuski w Polsce. Nagroda zostanie przyznana za pracę doktorską
obronioną w roku 2012 lub 2013. Praca ta powinna mieć zastosowanie w energetyce. Może ona dotyczyć np. kopalin,
energii jądrowej czy odnawialnej, zagadnień związanych z biomasą, efektywnością energetyczną czy energią konwencjonalną. W konkursie zostaną przyznane dwie nagrody, których łączna wartość wynosi 3,5 tys. euro. Zdobywcy obu nagród
mogą liczyć na sfinansowanie pobytu naukowego we Francji.
Termin skalania zgłoszeń: 2.05.2014.
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2014/02/17/marie-sklodowska-curie-thesis-award-in-the-field-of-energy/
FUNDUSZE NORWESKIE
INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII
Beneficjentami programu będą polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami
z Polski lub Norwegii realizować będą projekty, których wdrożenie przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie wpływu
przedsiębiorstw na środowisko. Partnerami w projektach mogą być małe i duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze
oraz klastry, zarówno z Polski, jak i z Norwegii.
Termin składania wniosków: 28.05.2014.
http://www.eog.gov.pl/Nabory_wnioskow/Ogloszenia_o_konkursach/Strony/Cykl_semiariow_informacyjnych_Innowacji_
w_zakresie_zielonych_technologii.aspx.
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Konkursy krajowe
PROGRAMY REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO
Mechanizm Seed Money Facility
Dofinansowanie projektów powiązanych z projektami flagowymi Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
(SUERMB). SUE RMB to pierwsza strategia makroregionalna UE oparty na czterech filarach tematycznych: ochronie środowiska, dobrobycie, dostępności i atrakcyjności oraz bezpieczeństwie. Implementację Strategii oparto na Planie Działania,
zawierającym 15 obszarów priorytetowych i około 100 projektów flagowych. Projekty, które zostały już złożone, zostaną
rozpatrzone ponownie. W pewnych obszarach tematycznych wprowadzone zostaną limity.
Termin składania wniosków do koordynatorów obszarów priorytetowych: 25.04.2014.
Termin składania wniosków w formie elektronicznej: 23.05.2014.
http://seed.eusbsr.eu/
Seed Funding Instytutu Szwedzkiego
Instytut Szwedzki oferuje dofinansowanie typu Seed Funding służące nawiązywaniu nowej lub rozwojowi istniejącej współpracy pomiędzy instytucjami szwedzkimi i partnerami z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi, a w niektórych przypadkach także z Mołdawii i Gruzji. Projekty muszą stworzyć warunki dla trwałej współpracy w regionie Morza
Bałtyckiego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 100 000 do 440 000 koron szwedzkich na
maksymalnie roczne projekty. Partnerami wiodącymi projektów muszą być instytucje szwedzkie. Nabór wniosków do Seed
Funding zostanie otwarty w kwietniu 2014 r. Projekty muszą odpowiadać na wyzwania jednego z następujących dokumentów strategicznych: Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Partnerstwo Wschodnie UE lub Plan HELCOM.
https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/baltic-region-seed-funding-grants/

UWAGA!!
W przeglądzie nie uwzględniono: programów wdrażanych przez PARP i MG, programów dla miast, gmin, programów wojewódzkich,
programów niewspółfinansowanych.
Informacje dotyczące planowanych terminów naborów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji wdrażających, spotkań informacyjnych,
informacji uzyskanych drogą mailową lub telefoniczną. Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między podanymi datami a rzeczywistymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów.
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Wydarzenia
2014.04.10 - 2014.04.11
Łódź
I Konferencja Kogeneracja technologie, realizacja inwestycji, finansowanie
Celem Konferencji jest przekazanie
praktycznej wiedzy w obszarach:
przyszłość kogeneracji - korzyści
prawne, finansowe i środowiskowe,
kogeneracja rozproszona, korzyści
eksploatacyjne – dane techniczne,
przykłady instalacji kogeneracyjnych –
doświadczenia praktyczne, rozwiązania w dziedzinie kogeneracji – wybór
technologii oraz finansowych opcji
realizacji projektu, możliwość zastosowania trigeneracji.
h t t p : / / n o w a energia.com.pl/2013/12/05/i konferencja-kogeneracja-technologierealizacja-inwestycji-finansowanie/
2014.04.14 - 2014.04.15
Warszawa
Tworzenie strategii ochrony
własności intelektualnej oraz
metody i koszty
Celem szkolenia jest przedstawienie
najbardziej optymalnych strategii
ochrony własności intelektualnej
(w szczególności wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych), metod ich doboru w zależności od biznesowych celów firmy/
instytucji/uczelni oraz związanych
z tym kosztów. Omówione zostaną
przykłady różnych ścieżek postępowań prowadzących do ochrony na
poziomie krajowym i międzynarodowym oraz wytyczne dokonywania
wyboru terytorium, na którym własność intelektualna powinna być
chroniona.
http://www.btprogress.com/
s z k o l e n i a . p h p ?
art=780&tworzenie_strategii_ochron
y_wlasnosci_intelektualnej_oraz_met
ody_i_koszty
2014.04.14
Warszawa
Międzynarodowe Forum Energetyki Jądrowej. atom a sprawa
polska czyli czas na konkrety
W dniu 28 stycznia 2014 roku rząd
przyjął Program Polskiej Energetyki
Jądrowej (PPEJ), który stanowił warunek konieczny do podjęcia prac przez
konsorcjum inwestycyjne. Międzyna-

rodowe Forum Energetyki Jądrowej
ma na celu przyczynienie się do polepszenia stanu wiedzy branży
i wszystkich zainteresowanych procesem realizacji PPEJ, wpłynięcie na
dalszą poprawę klimatu społecznego
wokół energetyki jądrowej w Polsce.
Pozwoli również na lepsze zrozumienie polskich priorytetów rozwoju
energetycznego wśród bliższych
i dalszych sąsiadów Polski.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/ii-miedzynarodowe-forumenergetyki-jadrowej/pl/zaproszenie
2014.04.15 - 2014.04.16
Warszawa
XIX Konferencja Energetyczna
EuroPOWER
Konferencja EuroPOWER to wydarzenie, które od kilkunastu lat skupia
w jednym miejscu prezesów, członków zarządów, dyrektorów koncernów oraz grup energetycznopaliwowych, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych
oraz firm świadczących usługi dla
podmiotów branży energetycznej.
Tegoroczne spotkanie przygotowane
jest w koncepcji: Energetyka – Innowacje – Technologia.
http://konferencjaeuropower.pl/
2014.04.15
Wrocław
Warsztaty pisania indywidualnych wniosków – Individual Fellowships IF Marie Skłodowskiej
Curie
Spotkanie dotyczące stypendiów
indywidualnych Individual Fellowships –
Marie Skłodowskiej Curie. Omówione zostaną projekty European Fellowships i Global Fellowship – wymogi
formalne, dokumentacja konkursowa,
kryteria oceny, terminy konkursów
i przede wszystkim struktura wniosku.
http://kpk.gov.pl/?event=warsztatypisania-indywidualnych-wnioskowi n d iv i du a l- fe llow sh ips - if - mar ie sklodowskiej-curie
2014.04.23
Zakopane
XXI Sympozjum Naukowo
Techniczne Wiosenne Spotkanie
Ciepłowników
Debata ciepłownicza 2016 r. – nowe
reguły gry. Jakie oczekiwania ma polskie ciepłownictwo? Na co może

liczyć? Panele tematyczne: kogeneracja – czy wciąż ma sens?, przesył
energii cieplnej – bezpiecznie i ekonomicznie, budować nowe, modernizować istniejące…, nowoczesne
technologie w ciepłownictwie, ochrona środowiska w ciepłownictwie,
finanse, inwestycje, efektywność...
http://www.cire.pl/item,88921,7.html
2014.04.23- 2014.04.25
Rawa Mazowiecka
IV Kongres Polskiego Przemysłu
Gazowniczego
Kongres otworzy Sesja inauguracyjna
pt. "Bilans 10-lecia obecności Polski
w UE – korzyści i wyzwania dla rynku
energii”. W drugim dniu Kongresu
przewidziane zostały dwie sesje, których zakres merytoryczny obejmie
m.in. założenia dot. Nowej Polityki
Energetycznej oraz uwarunkowania
regulacyjne i branżowe determinujące
rozwój rynku gazu ziemnego. Trzecia
sesja będzie miała charakter podsumowujący Kongres i zakończy się
przyjęciem Uchwały IV KPPG.
http://www.cire.pl/item,88211,7.html
2014.04.23 - 2014.04.25
Londyn, Wielka Brytania
Onshore Wind Conference
Konferencja dotycząca lądowej energetyki wiatrowej, w szczególności
realizowanych w tym obszarze projektów.
http://greenworldconferences.com/pr
odukt_150_onshore_wind_conferen
ce.htm
2014.04.23
Warszawa
Przygotowanie wniosku na konkurs ERC Consolidator Grant2014
KPK PB UE zaprasza naukowców
zamierzających złożyć wniosek
o grant ERC w konkursie Consolidator
Grant-2014 (w terminie 20.05.2014)
na zajęcia warsztatowe poświęcone
szczegółom przygotowania wniosku.
Zaproszenie skierowane jest do tych
naukowców, którzy mają już wstępny
zarys wniosku i pierwszą wersję abstraktu.
Zakres tematyczny: przygotowanie
formularzy A oraz omówienie zawartości plików B1 i B2 (jak
przygotować dobry wniosek?); szczegóły oceny wniosków.
http://kpk.gov.pl/?event=przygotowan

Wydarzenia
ie-wniosku-na-konkurs-ercconsolidator-grant-2014
2014-04-25
Kraków
Ekoinnowacje W Krakowie. Ekoinnowacje - czym są i jak to zrobili inni
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić
innowacyjny pomysł? Czy warto go
wdrożyć i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te pytania padną już niebawem. W kwietniu w Krakowie
w ramach projektu „Ekokreatywni,
czyli od pomysłu do wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń dotyczący
ekoinnowacji, wspierania rozwoju
projektów opartych na badaniach
naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych oraz zaawansowanej technologii.
h t t p : / / w w w . e k o kreatywni.pl/index.php/aktualnosci
2014.04.25
Wrocław
Umowy jako narzędzie zabezpieczania praw własności intelektualnej w projektach badawczych programu Horyzont 2020
Podczas szkolenia poruszone zostaną
zagadnienia praw autorskich, praw
własności przemysłowej. Omówiona
zostanie także ochrona nowej i istniejącej wiedzy na potrzeby projektu
oraz po jego zakończeniu, umowa
o grant (GA) i umowa konsorcjum
(CA).
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
2014.04.28
Stornoway, Wielka Brytania
EIMR International Conference
Międzynarodowe forum naukowców
i specjalistów służące przedstawieniu
najnowszych wyników badań na temat energetyki fal i pływów morskich
oraz wpływu urządzeń wykorzystywanych do produkcji energii z tego
odnawialnego źródła na ekosystem.
http://www.eimr.org/web/
2014.04.29
Warszawa
VIII Konferencja ETW 2014
„Energetyka we wsiach i rolnictwie”
Konferencja dotycząca gospodarki
energetycznej na obszarach i w gminach wiejskich, skierowana do władz

terenowych, państwowych i samorządowych. Cel ogólny – wywołanie
zainteresowania rozwojem użytkowania energii, w szczególności energii
elektrycznej na wsi i w rolnictwie.
http://www.zutnot.com.pl/energetyka
-na-terenach-wiejskich-etw-2014.html
2014.04.29 - 2014.04.30
Malaga, Hiszpania
5th Annual Smart Grids Summit
2014
Konferencja dotycząca inteligentnych
sieci energetycznych, w tym najważniejszych realizowanych projektów,
prac badawczych i rozwojowych
sytuujących Europę na pozycji światowego lider w dziedzinie technologii
energetycznych i innowacji.
http://www.thesmartgridssummit.com
/
2014.05.05 - 2014.05.07
Gniew
V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej pn.
"Procesy energetyczne pod kontrolą"
Podczas konferencji specjaliści ENERGOPOMIARU oraz zaproszeni eksperci poruszą zagadnienia istotne
z punktu widzenia bieżącej i przyszłej
eksploatacji instalacji energetyki zawodowej i przemysłowej. Wystąpienia, oparte na bogatym doświadczeniu zawodowym prelegentów oraz
wynikach licznie zrealizowanych prac
pomiarowych, badawczych
i doradczych, pomogą uczestnikom
zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie
optymalizacji procesów energetycznych.
http://www.energopomiar.com.pl/ind
ex.php?option=com_content&view=a
rticle&id=150&Itemid=146
2014.05.05 - 2014.05.06
Oslo, Norwegia
Norway Wind Development
Forum
Konferencja dotycząca rozwoju rynku
lądowej i morskiej energetyki wiatrowej w Norwegii. Przedstawione zostaną najnowsze technologie turbin
wiatrowych, łopat, przyłączeń do
sieci. Omówione zostaną również
dostępne możliwości finansowania
i ubezpieczania projektów oraz możliwości pokonywania tzw. "wąskich
gardeł" w rozwoju energetyki wiatrowej w Norwegii.

http://greenworldconferences.com/pro
dukt_131_norway_wind_development
_forum.htm
2014.05.06
Madryt, Hiszpania
International Workshop on Biotechnology in Energy production
Celem warsztatów jest wskazanie ram
w zakresie energetycznych badań biotechnologicznych oraz wykorzystania
odpadów lignocelulozowych. Wydarzenie zgromadzi różnych prelegentów
z instytucji badawczych, przemysłowych
i z sektora publicznego zajmujących się
biotechnologią i energią.
http://www.energy.imdea.org/events/20
14/international-workshopbiotechnology-energy-production
2014.05.06 - 2014.05.07
Sewilla, Hiszpania,
European Algae Biomass 2014
Konferencja dotycząca najnowszych
osiągnięć technicznych i komercyjnych,
wyzwań oraz przełomowych badań
w zakresie wykorzystania glonów w
różnych gałęziach przemysłu. Szczególny nacisk położony będzie na przykładowe studia przypadków najnowszych
technologii wykorzystania glonów m.in
do produkcji biopaliw oraz do wychwytywania dwutlenku węgla.
http://www.wplgroup.com/aci/conferen
ces/eu-eal4.asp
2014.05.08
Londyn
Smart Grid World Summit 2014
Konferencja dotycząca praktycznych
aspektów i doradztwa strategicznego
w zakresie technologii i aplikacji inteligentnych sieci. Poruszane będą zagadnienia inteligentnego pomiaru energii,
infrastruktury sieci inteligentnych, integracji i magazynowania energii odnawialnej, bezpieczeństwa sieci.
http://smartgridworldconference.com/c
onference-overview/
2014.05.09
Bydgoszcz
Międzynarodowe Targi Energii
Odnawialnej TEO 2014
Tematyka targów dotyczy przede
wszystkim odnawialnych źródeł energii.
Przedstawione zostaną systemy grzewcze wykorzystujące OZE, w tym: kotły,
piece, kominki, kolektory słoneczne,
klimatyzatory, pompy cieplne, biopaliwa, biopaliwa stałe, pelety, biopaliwa
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płynne, biogaz.
http://www.targi-pom.com.pl/170 teo_09_11_05_2014_o_targach.html
2014.05.09 - 2014.05.10
Kraków
Ekoinnowacje W Krakowie. Patent
w przedsięwzięciach ekoinnowacyjnych - podstawy własności przemysłowej
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić innowacyjny pomysł? Czy warto go wdrożyć
i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te
pytania padną już niebawem. W kwietniu w Krakowie w ramach projektu
„Ekokreatywni, czyli od pomysłu do
wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń
dotyczący ekoinnowacji, wspierania
rozwoju projektów opartych na badaniach naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych oraz zaawansowanej technologii.
h t t p : / / w w w . e k o kreatywni.pl/index.php/aktualnosci
2014.05.12 - 2014.05.13
Poznań
Ochrona własności przemysłowej
jako niezbędny element skutecznej
komercjalizacji - zasady, procedury
i związane z tym koszty
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej, w tym zrozumienie specyfiki
prawa własności przemysłowej i podstawowych zasad w nim obowiązujących,
a także wskazanie wpływu skutecznej
ochrony własności przemysłowej na
proces późniejszej komercjalizacji.
http://www.btprogress.com/szkolenia.ph
p?art=778&ochrona_wlasnosci_przemys
lowej_jako_niezbedny_element_skutecz
n e j_kom erc jalizac ji_ _zasady_procedury_i_zwiazane_z_tym_
koszty
2014.05.12 - 2014.05.14
Bruksela, Belgia
5th AEBIOM European Bioenergy
Conference 2014
Piąta doroczna konferencja organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie
Biomasy, w której udział ma wziąć około 300 przedstawicieli przemysłu.
http://www.aebiom.org/conference/
2014.05.13 - 2014.05.14
Amsterdam, Holandia
Smart City Event
Spotkanie dotyczące inteligentnych
miast.
http://www.smartcityevent.com/

2014.05.14 - 2014.05.16
Freiburg, Niemcy
International Geothermal Conference
Trzydniowe wydarzenia dotyczące
energetyki geotermalnej. W czasie
spotkania odbędzie szkolenie dotyczące krążenia wody geotermalnej.
Poruszone będą zagadnienia wykorzystania geotermalnej energii cieplnej,
ograniczania ryzyka projektów geotermalnych, nowej niemieckiej ustawy
w zakresie Energii Odnawialnej (EEG)
i perspektyw rozwoju energetyki
geotermalnej. W ostatnim dniu spotkania odbędzie się wycieczka do
miejsca realizacji jednego z projektów
geotermalnych w dolinie górnego
Renu.
http://www.geothermiekonferenz.de/
en/home
2014.05.14 - 2014.05.15
Luksemburg, Luksemburg
Energy Storage 2014
Dwudniowa konferencja posłuży
omówieniu zagadnień dotyczących
magazynowania energii: tworzenia
nowych modeli biznesowych i platform dla nowych uczestników w celu
przyspieszenia rozwoju technologii różnych systemów magazynowania
energii.
http://www.wplgroup.com/aci/confere
nces/eu-ees4.asp
2014.05.15 - 2014.05.16
Warszawa
International Emission Trading
Congress – II edycja
Za nami pierwszy rok funkcjonowania
trzeciego okresu handlu uprawnieniami w ramach europejskiego systemu
handlu emisjami (EU ETS 2013-2020).
Czy spełnia swoją funkcję? Jakie efekty przyniósł dotychczas polskim
i europejskim przedsiębiorstwom?
Czy będzie nadal – przynajmniej jak w
założeniach - ważnym narzędziem
stymulującym decyzje inwestycyjne na
styku gospodarka-ochrona środowiska i unijne cele klimatyczne? Jak
może się zmienić wskutek bieżących
decyzji politycznych?
http://powermeetings.eu/konferencje/
en/ii-international-emissions-tradingcongress/
2014.05.16
Warszawa,
Seminarium IEn

2014.05.16
Bruksela, Belgia
Dzień Informacyjny FET Open
Dzień informacyjny z zakresu konkursu
FETOPEN-2-2014: CSA. Konkurs ten ma
na celu uczynić Europę najlepszym miejscem do prowadzenia badań nad nowymi
i jeszcze nie do końca poznanymi technologiami. Termin nadsyłania wniosków do
konkursu FETOPEN-2-2014 to 30 września 2014 (godzina 17). Budżet konkursu
to 3 mln €.
http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/fet-infoday-coordinationand-support-activities-call
2014.05.16 - 2014.05.17
Kraków
Ekoinnowacje W Krakowie. Finansowanie ekoinnowacji - nowe perspektywy
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić innowacyjny pomysł? Czy warto go wdrożyć
i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te
pytania padną już niebawem. W kwietniu
w Krakowie w ramach projektu
„Ekokreatywni, czyli od pomysłu do
wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń
dotyczący ekoinnowacji, wspierania rozwoju projektów opartych na badaniach
naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych
oraz zaawansowanej technologii.
h t t p : / / w w w . e k o kreatywni.pl/index.php/aktualnosci
2014.05.19 - 2014.05.23
Warszawa
Audytor efektywności energetycznej
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy
i umiejętności przygotowujących do wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej stosownie do rozporządzenia w tym zakresie.
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/item/
100-szkolenia
2014.05.19
Bad Hersfeld, Niemcy
7th International PV-Hybrid and
Mini-Grid Conference
Konferencja i wystawa dotycząca technologii fotowoltaicznych i innych technologii wykorzystujących odnawialne źródła
energii.
http://www.otti.eu/event/id/7th-int-pvhybrid-and-mini-grid-conference.html
2014.05.20
Berlin, Niemcy
7th EHPA European Heat Pump
Forum

Wydarzenia
Forum dotyczące pomp ciepła. Forum będzie doskonałą okazją
do dyskusji na temat najnowszych
problemów prawnych mających
wpływ na rozwój tej technologii.
http://forum.ehpa.org/
2014.05.21
Warszawa
Seminarium IEn
2014.05.21 - 2014.05.23
Kazimierz Dolny
Rynek Energii Elektrycznej:
Doświadczenia i wyzwania
Doroczna konferencja poświęcona
rynkowi energii elektrycznej.
http://www.ree.lublin.pl/index.php
2014.05.22 - 2014.05.23
Warszawa
X edycja Ogólnopolskiego Forum Facility Management &
Property Management
Forum FM & PM to już od 10
lat największa w Polsce i niepowtarzalna konferencja dla branży nieruchomości komercyjnych. IX poprzedni ch edyc ji z pew nością potwierdziło prestiż wydarzenia,
nadając mu tym samym rangę najważniejszej imprezy skupiającej największe opiniotwórcze autorytety
z branży.
http://powermeetings.eu/konferencj
e/en/X-Forum-Facility-Managementand-Property-Management-2014/
2014.05.22 - 2014.05.25
Malmo, Szwecja
REGATEC 2014
Konferencja dotycząca
produkcji
biometanu podczas mikrobiologicznej i termochemicznej konwersji
biomasy i odpadów.
http://regatec.org/
2014.05.22
Bruksela, Belgia
Impact and achievements of
IEE bioenergy projects
Podczas konferencji zaprezentowane
zostaną rezultaty projektów finansowanych w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy oraz wyniki ośmiu dobiegających końca projektów dotyczących biomasy stałej
i biogazu. Przedstawiciele DG ENER
i DG AGRI przedstawią najnowsze
informacje dotyczące m.in. polityki

rolnej UE w odniesieniu do bioenergii.
http://www.managenergy.net/network
ing_meetings/1631#.Uz2IDKIudh5
2014.05.23 - 2014.05.24
Kraków
Ekoinnowacje W Krakowie. Szacowanie efektów środowiskowych w przedsięwzięciach ekoinnowacyjnych
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić
innowacyjny pomysł? Czy warto go
wdrożyć i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te pytania padną już niebawem. W kwietniu w Krakowie
w ramach projektu „Ekokreatywni,
czyli od pomysłu do wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń dotyczący
ekoinnowacji, wspierania rozwoju
projektów opartych na badaniach
naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych oraz zaawansowanej technologii.
h t t p : / / w w w . e k o kreatywni.pl/index.php/aktualnosci
2014.05.26
Warszawa
Unia Europejska a sektor Oil &
Gas
Spotkanie będzie przede wszystkim
forum wymiany wiedzy i doświadczeń
pomiędzy przedstawicielami biznesu
i sfer rządowych, ale także miejscem,
gdzie uczestnicy będą mogli uzyskać
specjalistyczne informacje na temat
stanu, przyszłości, problemów i planów rozwoju sektora paliw i energii
od najznamienitszych polskich
i zagranicznych specjalistów tej branży.
http://www.scc.com.pl/konferencje/en
/qg/
2014.05.27 - 2014.05.28
Serock
Konferencja i Targi Energetyki
Wiatrowej w Polsce PSEW 2014
Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej to największe branżowe wydarzenie w Polsce
poświęcone energetyce wiatrowej.
http://www.psew2014.psew.pl/index.p
hp?lang=pl
2014.05.27 - 2014.05.29
Warszawa
Audytor energetyczny - audyty
termomodernizacyjne
Celem kursu jest zdobycie 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/index_.ph
tml?item=szkolenia&item1=x03b
2014.05.29 - 2014.05.30
Zielona Góra
V Konferencja „Gaz w Energetyce
– technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”
Tematyka konferencji: gaz – paliwo
ekologiczne dla branży energetycznej
i ciepłowniczej, korzyści wynikające
z budowy bloków opartych na gazie,
dostępne technologie produkcji energii
elektrycznej i cieplnej z gazu, doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie realizacji inwestycji „gazowych”, techniczne
i ekonomiczne aspekty rozwoju tego
typu inwestycji, itd.
h t t p : / / n o w a energia.com.pl/2013/12/05/vkonferencja-gaz-w-energetycetechnologie -realizacja-inwestycjifinansowanie/
2014.05.29 - 2014.05.30
Warszawa
Wycena technologii – aspekty
praktyczne
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i kształtowanie umiejętności uczestników w obszarze wyceny
technologii, w tym m.in.: definiowanie
projektu w obszarze wyceny, identyfikacja warunków informacyjnych procesu wyceny oraz dobór metody wyceny.
http://www.btprogress.com/szkolenia.p
hp?art=768&wycena_technologii_%E2%
80%93_aspekty_praktyczne
2014.05.30 - 2014.05.31
Kraków
Ekoinnowacje W Krakowie. Transfer technologii ekoinnowacyjnych
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić innowacyjny pomysł? Czy warto go
wdrożyć i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te pytania padną już niebawem.
W kwietniu w Krakowie w ramach
projektu „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia“ rozpoczyna się cykl
szkoleń dotyczący ekoinnowacji, wspierania rozwoju projektów opartych na
badaniach naukowych, rozwiązaniach
innowacyjnych oraz zaawansowanej
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.

Centrum Integracji
Badań Energetycznych
CENERG

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

CENERG

Zespół CENERG:
dr inż. Andrzej Sławiński, kierownik,
mgr Maria Kaska,
mgr inż. Katarzyna Łabinowicz,
dr inż. Zygmunt Parczewski,
dr inż. Aneta Świercz

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

Instytut Energetyki
Pion Cieplny

