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W TYM NUMERZE:

Aktualności

1

Przegląd
konkursów

10

Wydarzenia

19

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych Unii
Europejskiej organizuje Dzień
Informacyjny
poświęcony
obszarowi Energia programu
Horyzont 2020. Konkursy
obszaru Energia przedstawione zostaną przez dr inż. Andrzeja Sławińskiego, kierownika CENERG.

Przedstawiciel Komisji
Europejskiej
Bjorn
Debecker zaprezentuje
aktualny konkurs Funduszu Badawczy Węgla
i Stali.
Przedstawiciele KPK
omówią inicjatywy KIC
Innoenergy, SPIRE, Sustainable Industry Low
Carbon scheme (SILC), Fuel
Cells and Hydrogen Joint
Undertaking oraz akcje Marii
Skłodowskiej-Curie. Przedstawią
również
możliwości
wsparcia NCBiR dla programów i projektów związanych
z wytwarzaniem energii.
Spotkanie będzie też okazją,
by zapoznać z praktycznymi

doświadczeniami:
swoje
doświadczenia w Programach Ramowych przedstawią Ci, którzy wygrali konkursy i realizują projekty
oraz ekspert oceniający
wnioski.
Dzień Informacyjny odbędzie
się 17 czerwca 2014 roku
w Warszawie, ul. Pawińskiego 5b.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/horyzont2020-dzien-informacyjnyobszaru-energia

Prażenie: nowinka bioenergetyczna

Ważne tematy:
 Prof. Jagielski: fuzja
jądrowa to niewyczerpane źródło energii
 Wzrost importu biopaliw
w Stanach Zjednoczonych
 Portal informacyjny o
normach środowiskowych
w Europie
 MNiSW: wzrosły nakłady
sektora przedsiębiorstw
na naukę
 TK: opłaty za drugi
kierunek studiów niezgodne z konstytucją

Prażenie - powolne przypiekanie biomasy w celu podniesienia jej wartości energetycznej
- okrzyknięto częścią rozwiązania na potrzeby wdrażania
bioenergii na wielką skalę.
Interesariusze
z
sektora
twierdzą, że technologia prażenia sprawdza się i jest dostępna, ale jej przyjmowanie
się nie następuje tak szybko,
jak
się
spodziewano.
Prażenie to wciąż nowicjusz
w bioenergii, który mniej
więcej w 2007 r. wyłonił się
jako „przyszła technologia
przetwarzania odnawialnych
paliw stałych”. Uznaje się je za
alternatywę wobec spalania
sproszkowanego węgla i znajduje także swoje zastosowanie w urządzeniach grzewczych
średniej
skali.
Podczas konferencji AEBIOM,

Michael Wild, prezes International Biomass Torrefaction
Council (IBTC), podkreślił
wyraźnie, że prażenie nie jest
już technologią przyszłości.
Jak stwierdził: „Miło mi zakomunikować, że w roku 2014
jest już dostępne...”.
Jednak mimo rosnącego apetytu Europy na zastosowanie
prażonych produktów na małą
skalę, rozwój nie następuje
tak szybko, jak spodziewała
się tego branża.
Proces prażenia polega na
poddawaniu biomasy, takiej
jak drewno, odpady i rośliny
uprawne, działaniu temperatury 200-300°C w warunkach
beztlenowych. Powolny proces ogrzewania powoduje
przypieczenie biomasy, uwolnienie
związków
lotnych
i rozkład hemicelulozy. Po-

wstaje suchy, prażony produkt, który jest stabilny, kruchy i łatwiejszy do rozdrobnienia niż pierwotny materiał
oraz mniej podatny na degradację biologiczną w czasie
składowania.
Proces stawia jednak pewne
wyzwania. Podczas gdy przypiekanie i suszenie zwiększa
zawartość energii/węgla, średnia gęstość prażonego materiału sprawia, że transport
i składowanie stają się bardziej
wymagające pod względem
ekonomicznym.
Jednym
z
rozwiązań
jest
„zagęszczanie”
materiału
i peletowanie.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiado
mosc/items/prazenienowinka-bioenergetyczna
Źródło: CORDIS

Czy wydajność ogniw słonecznych może być większa?
Prosty, pojedynczy nanodrut odkryty, opracowywany i przed kilka
lat udoskonalany w Instytucie Nielsa Bohra, jest w stanie skupić światło słoneczne o wartości 15 krotnej
jego intensywności.
Nanodrut jest cylindryczną strukturą o średnicy rzędu jednej dziesięciotysięcznej części średnicy ludzkiego włosa. W trakcie badań
stwierdzono, że nanodruty w naturalny sposób koncentrują promienie słoneczne na bardzo małej po-

wierzchni. Ze względu na rozmiar
średnicy nanodrutu, mniejszej od
długości fali światła słonecznego,
możliwy jest rezonans natężenia
światła w samych nanodrutach i w ich
pobliżu. Dzięki temu możliwe jest też
zwiększenie skuteczności konwersji
energii słonecznej.
Odkrycie to oznacza, że przyjmowana do tej pory teoretyczna granica
wydajności ogniw słonecznych, tzw.
Shockley-Queisser Limit może zostać

zwiększona. W opinii naukowców
w perspektywie kilku lat odkrycie
to doprowadzi do produkcji ultra
wydajnych ogniw słonecznych.
Ponadto dokonane odkrycie własności nanodrutów może znaleźć
zastosowanie w rozwoju komputerów kwantowych i innych sprzętów elektronicznych.
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/czy-wydajnoscogniw-slonecznych -moze-bycwieksza

Taryfy typu feed-in w Afryce
Taryfy gwarantowane (Feed in tarifs,
FIT) to mechanizm służący przyspieszeniu inwestycji w odnawialne
źródła energii. Stosowany jest obecnie głównie w Europie i USA; łącznie w 65 krajach. Specjaliści ze Światowej Rady Przyszłości (World Future Council, WFC) oceniają, że około
64% mocy zainstalowanej w źródłach wiatrowych oraz 87% w źródłach słonecznych to rezultat
wsparcia w postaci taryf gwarantowanych.

Z badań przeprowadzonych przez
WFC oraz Fundację Heinrich Bölla
wynika, że mechanizm FIT może się
także sprawdzić w mniej rozwiniętych państwach Afryki, które charakteryzują się znacznie lepszymi niż
Europa warunkami do rozwoju źródeł słonecznych.
Z raportu Powering Africa Through
Feed-In Tariffs przygotowanego
w celu oceny skutków wprowadzania taryf gwarantowanych w Afryce
wynika, że rezultatem ich stosowa-

nia, może być ogólny wzrost produkcji
energii oraz wzmocnienie pozycji lokalnych społeczności.
WFC planuje stworzenie kilku sprawozdań politycznych, skierowanych do
władz państw afrykańskich, mających
uwzględniać wnioski z raportu oraz
zachęcać do rozwoju OZE w Afryce.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/taryfy-typu-feed-in-w-afryce

Rozwój energetyki słonecznej w Kalifornii
Władze miasta Lancaster położonego w stanie Kalifornia już od dłuższego czasu wspierają rozwój energetyki solarnej. W 2008 roku miasto zaangażowało się w inicjatywę
polegającą na stworzeniu korzystnych warunków do eksportu energii wyprodukowanej ze źródeł słonecznych poza granice miasta. Możliwości dofinansowania inwestycji
skierowane zostały do gospo-

darstw domowych, przedsiębiorców
oraz organizacji typu non-profit.
Natomiast z początkiem roku 2014
weszło w życie rozporządzenie wymagające, aby każdy nowo powstający
budynek budowany na powierzchni
co najmniej 650 metrów kwadratowych, wyposażony był w system solarny o mocy zainstalowanej co najmniej 1 kW. Za energię wyproduko-

waną ze źródeł słonecznych można
otrzymać tzw. kredyty, które nabierają
praw majątkowych i mogą następnie
zostać odsprzedane inwestorom, którzy nie wywiążą się z obowiązku produkcji odpowiedniej ilości energii elektrycznej ze źródeł solarnych.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/rozwoj-energetyki-slonecznej-wkalifornii

Elektrownia słoneczna, Indie
Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa – Na
tych samych warunkach 3.0
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Otwarto urządzenie do badań reakcji termojądrowych
z polskim udziałem
W Instytucie Fizyki Plazmy Max
Planck w niemieckim Greifswald
otwarto eksperymentalny reaktor
syntezy jądrowej. Ma wspomóc
opracowanie technologii budowy
elektrowni termojądrowej. Część
instalacji (wartą ok. 6,5 mln euro)
wykonali polscy specjaliści.
„W miarę jak zwiększa się populacja
Ziemi widzimy, że obecna wydajność energetyczna nie wystarcza,
aby zaspokoić potrzeby, jakie pojawią się w przyszłych dekadach. Być
może żadna inna sfera życia społecznego nie wymaga tak długotrwałej
współpracy, jak kwestia energii” –

mówił na otwarciu unijny komisarz
ds. energii, Guenther Oettinger. Przypomniał, że w budżecie na lata 20142020 UE zwiększyła nakłady na badania związane z energią, a Europa staje
w globalnej konkurencji, jeśli chodzi
o poszukiwanie nowych źródeł energii. "Musimy się nauczyć czerpać
skądś tanią energię" - podkreślił.
Komisarz zaznaczył, że Europa potrzebuje energii bezpiecznej, dostępnej i taniej, a poszukiwania rozwiązań
w tym zakresie nie należy zostawiać
Korei Południowej, Chinom czy USA.
Dlatego priorytetem stają się technologie, które taką energię w przyszłości zapewnią również nam. Jak dodał,

realizowane w Europie projekty związane
z wykorzystaniem energii termojądrowej
są bezpieczne i pokojowe.
Zdaniem Oettingera poszukiwanie nowych źródeł energii jest również kwestią
odpowiedzialności. „Musimy wyjść poza
to, co mamy dzisiaj. Musimy wziąć odpowiedzialność za to, co dzieje się na świecie, za przyszłość naszych dzieci i wnuków. Jesteśmy odpowiedzialni za życie
w Europie i globalne zasoby energetyczne” – mówił.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/otwarto-urzadzenie-do-badanreakcji-termojadrowych-z-polskimudzialem
Źródło: PAP

Prof. Jagielski: fuzja
jądrowa to niewyczerpane
źródło energii
pomniał, że na
Dostęp do fuzji termojądrowej
pewien
cz as
umożliwiłby pozyskanie tysiące razy
wystarczą paliwa
więcej energii, niż obecne zasoby
kopalne, a jednoenergetyczne Ziemi – podkreśla
cześnie w nieprof. Jacek Jagielski z Narodowego
których krajach
Centrum Badań Jądrowych.
budowane
są
Stellarator W7-X, czyli urządzenie,
reaktory rozszktóre służy do badania plazmy, nieczepieniowe IV
zbędnej do przeprowadzenia fuzji
generacji, które
termojądrowej, otwarto
zaczną pracować
z udziałem strony polskiej w Instytuza ok. 30-40 lat.
cie Fizyki Plazmy Max Planck
”Te kraje, które myślą także o pojuw Greifswald.
trze, starają się opanować fuzję
"Chcemy mieć prąd, czerpiemy go
jądrową. Oznaczałaby ona niesamoz różnych źródeł. Energia odnawialwite powiększena w najbliższej
nie dostępnych
przyszłości będziś zasobów enerdzie
stanowić
„Te kraje, które myślą także
getycznych
margines. Trzeo pojutrze, starają się opanować
i dałaby ilość enerba też pamiętać,
gii trudną do wyże energie odnafuzję jądrową. Oznaczałaby ona
obrażenia” - podwialne
będą
niesamowite powiększenie
kreślił.
dość nieprzewiFuzja termojądrodywalne i nie
dostępnych dziś zasobów
to proces połąbędzie
można
energetycznych i dałaby ilość energii wa
czenia dwóch atosię na nich beztrudną do wyobrażenia”
mów, np. deuteru
piecznie oprzeć,
z deuterem (D-D)
dopóki ktoś nie
albo
deuteru
wynajdzie metoi trytu (D-T), które tworzą inny atom
dy akumulowania gigantycznej ilości
- hel, przy okazji wydziela się energia.
energii, np. zasobu energetycznego
Ponieważ jądra atomów mają ładunek
dla kraju na kilka tygodni. Na razie
dodatni - odpychają się. Do zderzenia
nikt nie ma na to pomysłu” – zauwamożna je jednak zmusić, np. kompreżył zaangażowany we współpracę
sując plazmę impulsem laserowym,
nad budową W7-X prof. Jagielski,
albo rozpędzając atomy przez poddyrektor Departamentu Fizyki Mategrzewanie gazu do bardzo wysokiej
riałów w Narodowym Centrum
temperatury, sięgającej 80 albo 100
Badań Jądrowych w Świerku. Przy-

Elektrownia jądrowa Sequoyah
Źródło: Wikimedia Commons
Licencja:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

mln stopni. „Im większa temperatura, tym
większa prędkość i szansa, że atomy zdążą
się zderzyć” – tłumaczył prof. Jagielski.
Plazmę można podgrzewać mikrofalami,
przepuszczając przez nią prąd, albo za
pomocą iniektorów, wstrzeliwujących
w obszar plazmy rozpędzoną wiązkę atomów deuteru. Po podgrzaniu, plazma
zaczyna produkować energię. Podobnie
jak w elektrowni węglowej czy atomowej,
ciepło odbierane jest za pomocą wody,
którą podgrzewa - albo zamienia w parę.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/
prof-jagielski-fuzja-jadrowa-toniewyczerpane-zrodlo-energii
Źródło: PAP

Wzrost importu biopaliw w Stanach Zjednoczonych
wy olej opałowy, stąd ich wykorzystaStany Zjednoczone importują dwa
nie pomaga w wywiązywaniu się
rodzaje bio-oleju napędowego: biodiez obowiązków dotyczących ograniczasel oraz odnawialny olej napędowy.
nia emisji CO2.
Nazwa biodiesel odnosi się do estrów
W 2013 roku
metylowych kwasów
w Stanach Zjedtłuszczowych otrzymy„Zwiększone zapotrzebowanie na
noczonych nawanych poprzez jednoczesną hydrolizę tłuszczu
odnawialne oleje napędowe jedynie w stąpił znaczący
i estryfikację kwasów
niewielkiej części zostało zaspokojone wzrost wykorzystania
biotłuszczowych metanopoprzez wzrost produkcji w samych
oleju napędolem, następnie mieszaStanach Zjednoczonych, mimo
wego, wynikająnych w odpowiednim
cy z obowiązku
stosunku z tradycyjnym
wprowadzonych ulg na produkcję
stopniowego
olejem
napędobiopaliw”
wkomponowywym. Nazwa odnawialwania
paliw
ny olej napędowy odnosi
odnawialnych w infrastrukturę transsię natomiast do paliwa zbliżonego do
portową. Zwiększone zapotrzebowatradycyjnego oleju napędowego, ale
nie na odnawialne oleje napędowe
wytwarzanego w procesie hydrorafinajedynie w niewielkiej części zostało
cji bio-olei (olei roślinnych lub tłuszczy
zaspokojone poprzez wzrost produkzwierzęcych), które są kompatybilne
cji w samych Stanach Zjednoczonych,
z istniejącą infrastrukturą, przystosomimo wprowadzonych ulg na produkwaną do konwencjonalnego paliwa.
cję biopaliw. Znacząca część zapoOba te paliwa charakteryzują się niższą
trzebowania zaspokajana była dzięki
emisją dwutlenku węgla niż standardo-

importowi opisanych biopaliw –
wzrósł on z 61 milionami galonów
w roku 2012 do 525 miliony galonów
w roku 2013. W szczególności
zwiększony został import biopaliw
z Argentyny. Przyczyniła się do tego
m.in. Unia Europejska, która do 2013
roku była głównym rynkiem zbytu
tego paliwa. Sytuacja ta uległa zmianie po nałożeniu na producentów
biodiesla z Argentyny tzw. cła antydumpingowego pod koniec 2013
roku. Postępowanie antydopingowe
zostało wszczęte na wniosek Europejskiej Rady Biodiesla w imieniu
producentów reprezentujących ponad 60% całkowitej produkcji biodiesla na terenie Unii.
Przewiduje się, że 2014 rok będzie
w USA kolejnym, w którym do wypełniania celów środowiskowych
w coraz większym stopniu przyczyni
się import biopaliw.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/wzrost-importu-biopaliw-wstanach-zjednoczonych

Smart Grid Projects Outlook 2014 – najnowsza aktualizacja
raportu dotyczącego
inteligentnych sieci w UE,
Szwajcarii i Norwegii
The Smart Grid Projects Outlook 2014
to najnowsza aktualizacja kompleksowej analizy i raportu opisujących
projekty w zakresie inteligentnych
sieci i inteligentnych systemów pomiarowych realizowane w 28 państwach UE, Szwajcarii i Norwegii.
Analiza przeprowadzona jest okresowo przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) we
współpracy z Dyrekcją Generalną ds.
Energii.
Najnowsza edycja Raportu zawiera
opis 459 projektów w zakresie inteligentnych sieci, realizowanych od
2002 r. do dnia dzisiejszego. Sumaryczna wartość projektów wynosi
3,15 miliardów euro. Analiza zawiera
nowe interaktywne narzędzia wizualizacyjne pozwalające użytkownikowi
na generowanie żądanych map, wykresów oraz uwidocznienia postępów realizacji opisywanych projektów.
Wszelkie informacje z przeprowadzanych analiz można znaleźć na
stronie:
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Portal informacyjny o normach środowiskowych w Europie
W Europie dysponujemy nieprzebranym bogactwem wyników badań
naukowych, które stanowią podbudowę norm powiązanych z aspektami
środowiskowymi, takimi jak powietrze, woda, gleba i odpady. SIPE (An
environmental Standards Information
Portal for Europe), projekt dofinansowany ze środków unijnych, gromadzi
wszystkie te wyniki i łączy je z informacjami o normach i przepisach
w ramach jednego, specjalistycznego
portalu internetowego.
Projekt, nad którym prace rozpoczęły się we wrześniu 2012 r., ma przed
sobą jeszcze tylko kilka ostatnich
miesięcy, a pierwsza, testowa wersja
portalu internetowego SIPE-RTD jest
dostępna pod adresem:
http://www.sipe-rtd.info. Portal obejm u j e o k o ł o 1 90 p r z ep i s ó w

(podzielonych na 3.600 artykułów),
950 norm i około 600 projektów
dofinansowanych ze środków UE lub
wyników badań.
Celem SIPE jest promowanie i stymulowanie korzystania z wyników badań, stanowiących podbudowę norm
(dotyczących powietrza, wody, gleby i
odpadów) przez interesariuszy, od
podmiotów badawczych i normalizacyjnych po decydentów i przedsiębiorców/MŚP.
Narzędziem do osiągnięcia tego celu
jest portal, który oferuje jedyny
w swoim rodzaju interfejs z informacjami zaczerpniętymi z norm i przepisów oraz dostarczonymi przez społeczności naukowe. Umożliwia użytkownikom przeglądanie ich na wiele
różnych sposobów: za pomocą czte-

rech działów: woda i morze (Water
and Marine), powietrze (Air), odpady
i szlam (Waste and Sludge) oraz gleba
i osady (Soil and Sediment), bądź też
klikając słowo kluczowe w chmurze
albo wpisując dowolne słowo do
wyszukania.
Wzajemne powiązanie informacji
bazuje na mapowaniu słów kluczowych z każdego dokumentu w portalu. Prosty transfer informacji możliwy
jest dzięki modułowi wprowadzania
i repozytorium dokumentów.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/portal-informacyjny-o-normachsrodowiskowych-w-europie
Źródło: CORDIS

Nowy kierunek studiów na UG związany z energetyką jądrową
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona
radiologiczna to jeden z pięciu nowych kierunków studiów, które
otworzy w roku akademickim
2014/15 Uniwersytet Gdański. Uczelnia zamierza przyjąć łącznie ok. 18
tys. osób na studia stacjonarne i niestacjonarne.
"Na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna będą się
kształcić przyszli specjaliści nadzorujący działalność medyczną, techniczną
i przemysłową z wykorzystaniem

materiałów jądrowych i źródeł promieniowania jonizującego, zwłaszcza
w perspektywie uruchomienia energetyki atomowej w Polsce" - poinformowała rzecznik prasowa UG Beata
Czechowska-Derkacz.
Wyjaśniła, że ukończenie tych studiów da szansę zatrudnienia w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
instytucjach i firmach certyfikujących
urządzenia stosowane m.in. w placówkach służby zdrowia, przemyśle,
laboratoriach diagnostycznych i kon-

trolnych.
Nauka na tym kierunku będzie miała
charakter trzyletnich studiów stacjonarnych I stopnia. Będą to studia
interdyscyplinarne na wydziałach
chemii oraz matematyki, fizyki i informatyki.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nowy-kierunek-studiow-na-ugzwiazany-z-energetyka-jadrowa
Źródło: PAP

Politechnika Białostocka zbada sposoby stosowania
odnawialnych źródeł energii
Biogazownia oparta o technologię
tzw. fermentacji suchej, magazyn biopaliw, laboratorium do badań - m.in.
takie inwestycje zrealizuje Politechnika Białostocka w ramach badań nad
odnawialnymi źródłami energii, które
mogłyby być szerzej wykorzystywane
w regionie.
Uczelnia podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku umowę
na dofinansowanie projektu z UE
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt inwestycji sięga 18,5 mln
zł, z czego 15 mln zł to pieniądze
unijne - poinformował Urząd.
Dzięki temu uczelnia ma wybudować
i wyposażyć laboratorium, w którym

będzie prowadziła badania nad energią odnawialną. Postawi też biogazownię, magazyn paliw i biopaliw.
Koordynator projektu, prof. Piotr
Banaszuk z Katedry Ochrony
i Kształtowania Środowiska Politechniki Białostockiej powiedział PAP, że
badania dotyczą różnych możliwości
wytwarzania energii zarówno w warunkach miejskich, jak i wiejskich.
Zwrócił uwagę, że zwykle przy odnawialnych źródłach energii (OZE)
mowa jest o tym, iż potrzeba dla
nich przestrzeni, więc to tereny wiejskie są do tego naturalnie predystynowane, zaś miasto jest konsumentem. Tymczasem uczelnia próbuje

badać takie układy wytwarzające
energię, które można byłoby z sukcesem wykorzystywać także np. w domach jednorodzinnych również
w miastach.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/politechnika-bialostocka-zbadasposoby-stosowania-odnawialnychzrodel-energii
Źródło: PAP

Trwa nabór kandydatów na członków Rady NCN
Do 30 czerwca trwa nabór na członków Rady Narodowego Centrum
Nauki. Konkurs ogłosiła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydatów mogą zgłaszać jednostki naukowe
posiadające co najmniej kategorię A
i podmioty reprezentujące środowisko naukowe.
Członkiem Rady może zostać osoba,
która posiada co najmniej stopień
naukowy doktora, korzysta z pełni

praw publicznych i nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Nie może ona pozostawać
w jakimkolwiek pokrewieństwie
z członkami NCN i być z nimi
w stosunku prawnym, który mógłby
mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
Zgłoszenie kandydata na członka
Rady powinno zawierać dane osobo-

we kandydata, informacje do jego
dorobku naukowym i doświadczeniu,
uzasadnienie zgłoszenia danej kandydatury i oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/trwa-nabor-kandydatow-naczlonkow-rady-ncn-1059
Źródło: PAP

Kolarska-Bobińska: rząd traktuje innowacyjność jako zadanie
priorytetowe
Rząd traktuje innowacyjność jako zadanie priorytetowe - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena
Kolarska-Bobińska podczas zorganizowanego w Katowicach Europejskiego
Kongresu Gospodarczego.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego
wzięła udział w panelu „Innowacyjność,
badania i rozwój”. Wskazała, że rok
2020 będzie ważną datą, ponieważ
skończy się ogromny budżet europejski m.in. na badania i innowacje.
„Wydaje się, że najważniejsze o czym
musimy myśleć, to nie tylko jak pobudzić innowacje, ale jak ustanowić pewne mechanizmy i zmienić pewne postawy, bo może taki budżet już się nie
powtórzy, może już nie będziemy mieli
tyle środków na te właśnie cele, a
teraz chodzi o to, żeby nie tylko wyda-

wać i rozdawać (...), ale chodzi o to,
żeby dobrze wydawać, tworzyć trwałe podstawy i postawy innowacyjności
w Polsce” – powiedziała minister.
Kluczem do innowacyjności są według Kolarskiej-Bobińskiej współpraca
i zaufanie różnego rodzaju jednostek.
„Widzę w tym ogromną naszą słabość” – powiedziała. „Musimy więc
co najważniejsze budować kapitał
społeczny i intelektualny dla innowacji
(...). Musimy też inwestować w kadry,
które będą myślały nie tylko innowacyjnie, ale jak wykorzystać, zastosować, przekazać dalej wyniki badań" powiedziała Kolarska -Bobińska
i wskazała ogromną rolę budowania
środowiska przyjaznego dla innowacji.

Odnosząc się do rozwiązań prawnych,
zaznaczyła, że „dotychczas dużo nadziei"
pokładano w tzw. uwłaszczeniu naukowców. "Myślę, że na problem motywowania naukowców trzeba spojrzeć dużo
szerzej, wprowadzać również rozwiązania prawne, które ułatwiają komercjalizację. Uwłaszczenie naukowców
(propozycja dająca prawa własności
intelektualnej do wyników przeprowadzonych badań-PAP) jest tylko jednym
elementem, wycinkiem całego procesu
komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej” - powiedziała.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/kolarska-bobinska-rzad-traktujeinnowacyjnosc-jako-zadaniepriorytetowe-1053
Źródło: PAP

Wendel: resort infrastruktury będzie wspierać polskie
wynalazki
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
będzie wspierać polskie wynalazki,
które mają szansę zaistnieć w gospodarce, ale do tego potrzebna jest
współpraca naukowców i przedsiębiorców – powiedziała na konferencji
w Suwałkach wiceminister Iwona
Wendel.
Konferencję pt. „Fundusze i instrumenty dla wsparcia współpracy strefy
nauki i przedsiębiorczości w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020" zorganizowano w Parku NaukowoTechnologicznym Polska Wschód.
Wendel przyznała, że właśnie instytucje takie jak Park powinny pomagać
przedsiębiorcom tworzyć konsorcja
naukowo-przemysłowe, zajmujące się
realizacją pomysłów, które będą miały

zastosowanie w gospodarce. Jej zdaniem parki powinny „prowadzić za
rękę" przedsiębiorców, by pomóc im
we wdrażaniu innowacji.
Przekonywała, że swoje nastawienie
powinni zmienić naukowcy, którzy
niechętnie godzili się dotąd na komercjalizowanie ich pomysłów. „Nie możemy sobie pozwolić, by środki publiczne
lokować w pomysły, które leżą na półkach. Środki te będziemy lokować
w pomysły, które mają szansę zaistnieć
w gospodarce" - dodała wiceminister.
W konferencji wzięła też udział m.in.
była minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Jak powiedziała dziennikarzom, z punktu widzenia uczelni i rozwiązań prawnych
właściwie już wiele zrobiono w kierun-

ku komercjalizacji, a w Sejmie trwa debata
nad "uwłaszczeniem naukowców". Chodzi
o propozycję dającą prawa własności
intelektualnej do wyników przeprowadzonych badań.
„To, co dzisiaj w nauce się dobrego dzieje, co mogłoby podlegać procesom komercjalizacji, co podniesie naszą gospodarkę na arenie Europy i świata - na to
będziemy mieli pieniądze w przyszłej perspektywie funduszy unijnych" - powiedziała Wendel.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/
wendel-resort-infrastruktury-bedziewspierac-polskie-wynalazki
Źródło: PAP
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MNiSW: wzrosły nakłady sektora przedsiębiorstw na naukę
Z 20 do 32,3 proc. wzrosły w ostatnich
latach nakłady sektora przedsiębiorstw
na naukę. To duży skok - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego podczas VI Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Pochodzenie środków finansujących
działalność B+R, czyli badań i rozwoju
jest istotnym elementem w ocenie innowacyjności gospodarki. W Polsce jak poinformowało MNiSW - udział
sektora przedsiębiorstw w ogólnych
nakładach na naukę wzrósł w ostatnich
latach z poziomu 20 do 32,3 proc.
w 2012 roku (w 2011 roku było to 28,1

proc.). Dane z ostatnich dwóch lat
pochodzą z analizy przeprowadzonej
w 2013 roku.
"Narzekamy, że przedsiębiorcy nie
chcą inwestować, a naukowcy nie
chcą współpracować z przemysłem,
ale już w tej chwili bardzo rosną
nakłady sektora prywatnego na naukę. Jeszcze odstajemy zdecydowanie
pod tym względem od wielu krajów
zachodniej Europy, gdzie ok. 60
proc., nawet do 70 proc. środków
prywatnych inwestuje się w badania
i rozwój (...) ale już widać duży skok"
- powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-

Bobińska podczas briefingu prasowego w Katowicach.
Kolarska -Bobińska dodała, że
"wspólnie z nauką" o granty występują głównie mikro i małe przedsiębiorstwa. "One w tym dostrzegają nadzieję na swój wzrost, ale chcemy też,
żeby zwiększeniem nakładów na badania i rozwój zainteresowały się
również średnie, a przede wszystkim
duże przedsiębiorstwa" - powiedziała
Kolarska-Bobińska.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/mnisw-wzrosly-naklady-sektora
-przedsiebiorstw-na-nauke
Źródło: PAP

Sikorski i Kerry podpisali porozumienie ws. utworzenia
programu na rzecz innowacji
Szef MSZ Radosław Sikorski i sekretarz
stanu USA John Kerry podpisali ramowe porozumienie ws. utworzenia polsko-amerykańskiego programu innowacji. Ma ono być podstawą do rozszerzenia obustronnej współpracy w zakresie
działalności badawczo-rozwojowej.
W dokumencie przekazanym PAP
przez MSZ czytamy, iż rządy Polski
i Stanów Zjednoczonych poprzez to
porozumienie chcą m.in. "umocnić więzi przyjaźni i ducha współpracy oraz
zacieśnić wzajemne więzi gospodarcze".
"(Rządy) zamierzają ustanowić Polsko–
Amerykański Program Innowacji i Polsko–Amerykańską Radę ds. Innowacji
w celu zarządzania programem i kierowania dalszym rozwojem tej dwustronnej inicjatywy" - zaznaczono w doku-

mencie podpisanym przez Sikorskiego i Kerry'ego.
Z dokumentu wynika, że Rada powinna rozpocząć działanie jesienią
2014 roku, a jej pracom przewodniczyć będą ze strony polskiej podsekretarz stanu odpowiedzialny za
badania, rozwój oraz innowacje
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a ze strony amerykańskiej asystent sekretarza stanu
do spraw gospodarki i biznesu
w Departamencie Stanu Stanów
Zjednoczonych.
Rada ma zbierać się i działać zgodnie z „Deklaracją w sprawie planowanych działań”, która ma zostać
opracowana do końca bieżącego
roku.

W ocenie Kerry'ego to porozumienie
zbliży amerykańskich i polskich naukowców, przedsiębiorców i finansistów. "Abyśmy wspólnie mogli zachęcić do odkryć, wynalazków, które
ułatwią nasze życie i dadzą miejsca
pracy" - tłumaczył sekretarz stanu
USA, który towarzyszy prezydentowi
USA Barackowi Obamie podczas jego
dwudniowej wizyty w Warszawie
z okazji Święta Wolności w 25. rocznicę wyborów 1989 r.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/sikorski-i-kerry-podpisaliporozumienie-ws-utworzenieprogramu-na-rzecz-innowacji
Źródło: PAP

Minister nauki: liczba kobiet w nauce stale rośnie
W Polsce kobiety stanowią aż 60 proc.
studiujących, jednak wśród profesorów
to zaledwie 21 proc. Choć liczba kobiet
w nauce ciągle rośnie, to wciąż zbyt
rzadko piastują w niej najwyższe stanowiska - mówiły uczestniczki jednej
z debat podczas Kongresu Kobiet.
"Zawsze mi się wydawało, że to
w polityce kobietom trudno jest wejść
na sam szczyt, otrzymać jedynkę na
liście wyborczej, zostać ministrem.
Okazuje się, że w nauce, która opiera
się na umiejętnościach, merytokracji, na
własnym kapitale mamy do czynienia
z podobnymi czynnikami utrudniającymi
karierę" - powiedziała podczas debaty
"Innowatorki" minister nauki i szkolnic-

twa wyższego prof. Lena KolarskaBobińska.
W Polsce kobiety stanowią 60
proc. studiujących. W porównaniu
z mężczyznami częściej kończą też
studia. Aż 64 proc. magistrów to
kobiety. "To znaczy, że jest ogromny pęd kobiet do uczenia się i kończenia studiów. Jednak wraz z kolejnymi szczeblami kariery coraz więcej kobiet wypada z nauki. Wśród
profesorów jest 21 proc. kobiet,
nie mówiąc o rektorach. Zaledwie
13 proc. kobiet kieruje dużymi
uczelniami" - wyliczała minister
nauki.
Jednak - jak podkreśliła - wśród

polskich naukowców jest dużo więcej
kobiet niż w innych krajach Unii Europejskiej i to jest pewien fenomen.
Coraz więcej młodych kobiet aplikuje
o granty i je wygrywa. Rezultaty przyniosła akcja "Dziewczyny na politechniki", dzięki której kobiety na uczelniach technicznych stanowią już blisko
40 proc. studiujących. "Widać, że
w tym młodym pokoleniu coś się
zmienia i jest to fala nie do zatrzymania również w nauce" - zaznaczyła.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/minister-nauki-liczba-kobiet-wnauce-stale-rosnie
Źródło: PAP

Sejmowa podkomisja za zmianą przepisów dot.
komercjalizacji badań naukowych
Zmiany przepisów dotyczących m.in.
komercjalizacji wyników badań naukowych, a także opłat za studia na drugim kierunku proponuje sejmowa
podkomisja w uzgodnieniu z resortem
nauki w projekcie nowelizacji ustawy
o szkolnictwie wyższym.
Sejmowa podkomisja stała ds. nauki
i szkolnictwa wyższego zakończyła
trwające kilka miesięcy prace nad
projektem nowelizacji ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym. Sejmowej
komisji edukacji zaproponuje wprowadzenie przepisów, które – w znacznej
mierze - resort nauki wypracował
wspólnie ze środowiskiem akademickim.

"Można powiedzieć, że to była najszersza konsultacja społeczna, jaką
wykonaliśmy, chyba z pożytkiem" podsumowała w rozmowie z PAP
prace podkomisji wiceminister nauki
i szkolnictwa wyższego, Daria Lipińska-Nałęcz.
Podkomisja zaproponuje m.in. zaakceptowany przez MNiSW pakiet
poprawek związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i tzw.
uwłaszczeniem naukowców. Nowe
zapisy zakładają, że uczelnia publiczna
czy instytut zatrudniający badacza
będą miały prawo, by skomercjalizować wypracowane przez pracownika

rozwiązania. Przepisy te dotyczą m.in.
badań finansowanych ze środków na
działalność statutową uczelni czy
z Narodowego Centrum Nauki. Na
podjęcie decyzji o komercjalizacji
instytucja będzie miała pół roku. Jeśli
przez ten czas nie skomercjalizuje
wyników badań ani nie zgłosi rozwiązania do urzędu patentowego RP,
powinna przenieść prawa do wyników
badań naukowych na badacza.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/sejmowa-podkomisja-za-zmianaprzepisow-dot-komercjalizacji-badannaukowych
Źródło: PAP

Inauguracja portalu poświęconego literaturze
popularnonaukowej
„Mądre Książki” to strona internetowa
poświęcona publikacjom wyjaśniającym
zagadnienia naukowe i popularyzującym naukę. Misją portalu, prezentującego recenzje, jest promocja rzetelnych tytułów z różnych dziedzin przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
„Mądre Książki to serwis założony
i prowadzony nie tylko przez pasjonatów popularyzacji nauki, ale przede
wszystkim specjalistów w wielu dziedzinach - pracowników wyższych
uczelni, naukowców prowadzących

własne badania, a także doświadczonych fachowców branży nowych
technologii od lat kreujących projekty
edukacyjne i popularyzatorskie na
wysokim poziomie - mówi Leszek
Szumlas, współautor projektu. – Wierzymy, że opracowywane przez nas
i liczne grono naszych redaktorów
recenzje pomogą rozpoznać te pozycje popularnonaukowe, które warte
są przeczytania i polecania zwłaszcza
najmłodszym czytelnikom".
Zdaniem inicjatorów portalu, rynek
księgarski pełen jest książek poświę-

conych nauce, o chwytliwych tytułach
oraz entuzjastycznych recenzjach
umieszczonych na obwolutach przez
specjalistów od marketingu. Jednak, ich
zdaniem, prawdziwa literatura popularnonaukowa dopiero szuka swojego
miejsca wśród polskich czytelników.
http://madreksiazki.org/
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/inauguracja-portalu-poswieconego
-literaturze-popularnonaukowej
Źródło: PAP

e-Publikacje Nauki Polskiej
e-Publikacje Nauki Polskiej to strona
zawierająca zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych
przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia
naukowe oraz muzea. Przeznaczeniem
bazy jest zebranie w jednym miejscu
trudno dostępnej literatury z ośrodków naukowych z całej Polski i udostępnienie jej poprzez jedynie kilka
kliknięć na platformie epnp.pl.
Baza bogata jest zarówno w e-booki
darmowe, jak i udostępnione za niewielką opłatą, w wysokości 45% ceny
netto książki w wersji papierowej. Po
wybraniu
tytułu,
każda
książka dostępna jest już po kilku sekundach, bez względu na porę dnia i miejsce, w jakim się Państwo znajdują.

Codziennie zbiory e-Publikacji Nauki
Polskiej wzbogacają się o kolejne pozycje – docelowo znajdzie
się tu co najmniej 8
tysięcy e-książek.
http://www.epnp.pl/
index
Cały artykuł:
http://www.epnp.pl/
index
http://
cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/epublikacje-naukipolskiej-1071
Źródło: PAP
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Raport: uniwersytety liderami grantów Narodowego
Centrum Nauki
Ponad 2,4 tys. grantów wartych ponad
1 mld złotych przyznało Narodowe
Centrum Nauki w 2013 r. - wynika
z raportu przygotowanego przez tę
instytucję. Najwięcej pieniędzy trafiło
do uniwersytetów: Warszawskiego,
Jagiellońskiego i Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Powołane w 2010 roku Narodowe
Centrum Nauki (NCN) rozdziela granty na badania podstawowe, czyli prace
naukowe eksperymentalne lub teoretyczne, które mają na celu zdobycie
nowej wiedzy o podstawach zjawisk
i obserwowalnych faktów.
"Badania podstawowe to fundament
nauki. Szukanie odpowiedzi na pytania
zaspokajające naukową ciekawość lub
stawianie pytań jeszcze niepostawionych, to często punkt wyjścia do wynalezienia nowych leków, skutecznych
metod leczenia chorób albo do wpro-

wadzenia nowych produktów na
rynek. Dlatego, kiedy mówimy
o tym, że nauka jest motorem innowacyjnej gospodarki, nie możemy
zapominać o dużym potencjale badań
podstawowych dla budowania dobrobytu społecznego" - mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego
Lena Kolarska-Bobińska.
Jak wynika z raportu NCN, do konkursów ogłoszonych w 2013 r. złożono ponad 10 tys. wniosków na
łączną kwotę ponad 4,4 mld zł,
z czego zakwalifikowano do finansowania ponad 2,4 tys. projektów na
kwotę 1,2 mld zł. NCN rozstrzygnęło 14 konkursów i ogłosiło 13 nowych.
24 proc. kwoty, którą NCN wydał
na finansowanie wniosków w 2013
roku, przeznaczono na projekty
badawcze, staże i stypendia realizo-

wane przez młodych badaczy, czyli
tych przed 35. rokiem życia. Młodzi
naukowcy byli też autorami 50 proc.
wniosków zakwalifikowanych do
finansowania.
W 2013 r. kobiety były autorkami 46
proc. wszystkich złożonych wniosków. Skuteczność w pozyskiwaniu
środków na finansowanie projektów
badawczych była nieznacznie niższa
wśród kobiet niż wśród mężczyzn współczynnik sukcesu wyniósł odpowiednio: ponad 20 proc. i ponad 25
proc. Projekty, którym przyznano
finansowanie, są w 59 proc. kierowane przez mężczyzn, a w 41 proc.
przez kobiety.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/raport-uniwersytety-lideramigrantow-narodowego-centrum-nauki1067
Źródło: PAP

TK: opłaty za drugi kierunek studiów niezgodne z konstytucją
Opłaty za kształcenie na drugim kierunku studiów dziennych są niezgodne
z konstytucją - Trybunał Konstytucyjny.
Przepisy dotyczące opłat przestaną
obowiązywać 30 września 2015 r.
W Sejmie trwają prace nad ich nową
wersją.
Trybunał oceniał przepisy nowelizacji
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
z 2011 r. Przepisy te zakładają, że prawo do bezpłatnych studiów na drugim
kierunku mają tylko te osoby, które
uzyskają tam prawo do stypendium
rektora. Aby studiować bezpłatnie do
końca studiów, kryteria przyznawania
stypendium trzeba spełniać co roku.

Trybunał orzekł, że studia stacjonarne należą do zakresu podstawowej
działalności publicznych szkół wyższych i powinny być bezpłatne. Przepisy dopuszczają wprawdzie pobieranie opłat za "usługi o charakterze
ponadstandardowym lub nadzwyczajnym", za "świadczenia uzupełniające, z których skorzystanie nie ma
wpływu na spełnienie warunków
ukończenia studiów lub uzyskane
w ich trakcie wyniki" albo
w "sytuacjach wyraźnie zawinionych
przez studentów".
Cel - jak uznali sędziowie - był słuszny, chodziło o ograniczenie nadużyć

- uczelnie spotykały się z problemem
osób, które podejmowały studia na
koszt państwa na wielu kierunkach,
niekoniecznie traktując kształcenie
poważnie. Jednak TK miał zastrzeżenia
do rozwiązania. "Dążąc do celu, który
Trybunał Konstytucyjny uznaje za
w pełni legitymowany, sięgnięto do
prawa do bezpłatnej nauki w szkole
wyższej i ograniczono to prawo
w sposób, który (...) zdaniem Trybunału nie jest dopuszczalny" - powiedziała.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/tk-oplaty-za-drugi-kierunekstudiow-niezgodne-z-konstytucja
Źródło: PAP

Resort nauki przygotowuje "Pakt na rzecz Horyzontu 2020"
Przygotowywany w resorcie nauki
"Pakt na rzecz Horyzontu 2020" ma
zmobilizować polskich badaczy, aby
skuteczniej sięgali po środki Unii Europejskiej. Naukowcy będą mogli liczyć
m.in. na pomoc w wypełnianiu wniosków grantowych i lepszą informację
o konkursach.
Horyzont 2020 to unijny program
ramowy na rzecz badań naukowych
i innowacji. Jego siedmioletni budżet
na lata 2014-2020 wyniesie prawie 80
mld euro. Zastępuje on tzw. 7. Program Ramowy ds. badań (7. PR), którego budżet na lata 2007-2013 wynosił
53 mld euro, a w którym polscy naukowcy wypadli bardzo słabo.
Biorąc pod uwagę liczbę projektów

zrealizowanych z 7. PR oraz kwotę
uzyskanego dofinansowania, jesteśmy
na 13.-14. miejscu w Unii Europejskiej. Jednak mierząc odsetek naukowców, biorących udział w 7. PR,
plasujemy się na 28. miejscu wśród
krajów UE. Mamy 64 tys. naukowców, ale tylko 2 proc. z nich było
zaangażowanych w projekty 7. PR.
"Horyzont 2020 to największy
w historii Polski i Europy program
badawczy. To szansa dla Polski na
rozwój społeczny i gospodarczy. To
też szansa dla polskich naukowców,
by prowadzili ważne i ciekawe badania, by włączali się w międzynarodowe projekty. Musimy zrobić wszystko, by te możliwości wykorzystać -

wiedząc, jak słabo wykorzystaliśmy
środki z 7. Programu Ramowego (7.
PR)" - powiedziała PAP minister nauki
i szkolnictwa wyższego Lena KolarskaBobińska.
"Musimy zmobilizować całe środowisko: ministerstwo, nasze agencje Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uniwersytety oraz instytuty. Bez pospolitego ruszenia wszystkich zainteresowanych to się po prostu nie uda" dodała.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/resort-nauki-przygotowuje-pakt
-na-rzecz-horyzontu-2020
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
PPP EEB AND SPIRE TOPICS - H2020-EE-2015-1-PPP
Termin składania wniosków: 9.12.2014.
H2020-EE-2015-4-PDA Market Uptake
Termin składania wniosków: 10.06.2015.
Konkurencyjna energia niskoemisyjna
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.
H2020-LCE-2015-2
Termin składania wniosków: 03.03.2015.
H2020-LCE-2015-3
Termin składania wniosków: 03.03.2015.
H2020-LCE-2015-4
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
Inteligentne miasta i społeczności
H2020-SCC-2015
Termin składania wniosków: 03.03.2015.
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597691-part_09_food_v1.1_en.pdf
BG-5-2014: Preparing for the future innovative offshore economy
Termin składania wniosków: 26.06.14.
Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy
ISIB-8-2014: Towards an innovative and responsible bioeconomy
Termin składania wniosków: 26.06.14.
ISIB-12-2014/2015: Public-Public Partnerships in the bioeconomy
Termin składania wniosków: 26.06.2014.
ISIB-4-2014/2015: Improved data and management models for sustainable forestry
Termin składania wniosków: 24.02.2015.
Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587802 11._smart_gr.___int._transport_wp2014-2015_en.pdf
MG.1.2-2015 Enhancing resource efficiency of aviation
Termin składania wniosków: 31.03.2015.
GV.1 -2014: Next generation of competitive lithium ion batteries to meet customer expectations
Termin składania wniosków: 28.08.2014.
GV.2-2014: Optimised and systematic energy management in electric vehicles
Termin składania wniosków: 28.08.2014,
GV.3-2014: Future natural gas powertrains and components for cars and vans
Termin składania wniosków: 28.08.2014.
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GV.4-2014: Hybrid light and heavy duty vehicles
Termin składania wniosków: 28.08.2014.
GV.5-2014: Electric two-wheelers and new light vehicle concepts
Termin składania wniosków: 28.08.2014.
GV.6-2015: Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimized emissions
Termin składania wniosków: 27.08.2015.
GV.7-2014: Future natural gas powertrains and components for heavy duty vehicles
Termin składania wniosków: 28.08.2014.
GV.8-2015: Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid
Termin składania wniosków: 27.08.2015.
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597693-part_12_climate_v1.1_en.pdf
WASTE-6-2015: Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development
Termin składania wniosków: 16.10.2014.
WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products
Termin składania wniosków: 16.10.2014.
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1602603-part_14_secure_societies_v1.1_en.pdf
DRS-12-2015: Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under
“smart meters” threats
Termin składania wniosków: 27.08.2015.
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
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 aktualnie 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: 1.10.2013.
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
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) H2020-MSCA-IF-2014
Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców o ogromnym potencjale, 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). Program szczególnie wspiera powrót
i reintegrację naukowców spoza Europy, powrót 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

Str. 11

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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
Nanotechnology and Advanced Materials for low-carbon energy technologies and Energy Efficiency
NMP 17 – 2014: Post-lithium ion batteries for electric automotive applications
Termin składania wniosków: 7.10.2014.
NMP 14 – 2015: ERA-NET on Materials (including Materials for Energy)
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 15 – 2015: Materials innovations for the optimization of cooling in power plants
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 16 – 2015: Extended in-service life of advanced functional materials in energy technologies (capture, conversion, storage
and/or transmission of energy)
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
Call for EeB - Energy- Efficient Buildings
EeB 6 –2015: Integrated solutions of thermal energy storage for building applications
EeB 7 –2015: New tools and methodologies to reduce the gap between predicted and actual energy performances at the level
of buildings and blocks of buildings
EeB 8 –2015: Integrated approach to retrofitting of residential buildings
Termin składania wniosków: 09.12.2014.
Call for SPIRE – Sustainable Process Industries
SPIRE 5 –2015: New adaptable catalytic reactor methodologies for Process Intensification
SPIRE 6 –2015: Energy and resource management systems for improved efficiency in the process industries
Termin składania wniosków 09.12.2014
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
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
EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWOTECHNICZNYCH - COST
KRÓTKOTERMINOWE MISJE NAUKOWE (SHORT TERM SCIENTIFIC MISSIONS, STSM)
Krótkoterminowe misje naukowe (Short Term Scientific Missions, STSM) organizowane są w ramach programu COST. Mają na
celu wspieranie mobilności indywidualnej oraz wzmocnienie istniejących sieci współpracy. Misje STSM pozwalają odwiedzić
uczelnie lub instytucje z innego kraju uczestniczące w programie COST. Celem wizyt jest wymiana doświadczeń, wiedzy, transfer wiedzy z zakresu obsługi finansowej, prawnej i administracyjnej, zarządzania projektami oraz tworzenie sieci dla obsługi
administracyjnej, finansowej, prawnej uniwersytetów, instytucji badawczych itp. Minimalny czas trwania misji wynosi 1 tydzień
(5 dni roboczych), a maksymalny 3 miesiące. Finansowany jest koszty podróży i pobytu.
Termin składania wniosków: 1.07.2014, 1.10.2014.

http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/fileadmin/mediapool-bestprac/documents/var/BESTPRAC_STSM-Info.pdf
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WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI EIT
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił 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/
CONNECTING EUROPE FACILITY – CEF – ŁĄCZĄC EUROPĘ
Łącząc Europę" (ang. CEF) to instrument mający na celu wsparcie projektów infrastrukturalnych w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych. Będzie zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. W ramach instrumentu będą
finansowane działania mające na celu rozbudowę infrastruktury służącej wzmacnianiu Wspólnego Rynku Europejskiego.
Instrument przyczyni się do uczynienia europejskiej gospodarki bardziej ekologiczną poprzez promowanie czystszych form
transportu, szybkich połączeń szerokopasmowych i ułatwianie korzystania z odnawialnych źródeł energii, zgodnie ze strategią
Europa 2020. Finansowanie sieci energetycznych będzie służyło dalszej integracji wewnętrznego rynku energii, zmniejszenia zależności energetycznej UE i wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw.
Budżet CEF na lata 2014-2020 wynosi 30 mld euro.
CEF jest podzielony na trzy sektory:

CEF transport

CEF energia

CEF Telecom
Termin składania wniosków w obszarze energia: 19.08.2014.
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm
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 standardowe
termin składania wniosków: 15.09.2014,
małe granty
termin składania wniosków: 1.09.2014.
http://visegradfund.org/

INICJATYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
http://www.cei.int/
PROGRAM WYMIANY KNOW-HOW (ANG. KNOW-HOW EXCHANGE PROGRAMME, KEP), WŁOCHY
Program dofinansowuje projekty ukierunkowane na transfer know-how i najlepszych praktyk z państw
członkowskich ISE należących do UE do państw członkowskich ISE spoza UE. W konkursie mogą brać udział organizacje publiczne i prywatne, PPP, organizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe działające w interesie publicznym, władze krajowe,
regionalne i lokalne, instytucje edukacyjne i badawcze z krajów członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.
Minimalny skład partnerstwa aplikującego o dofinasowanie projektu to: jednej podmiot z państwa członkowskiego UE i ISE
(dostarczyciel know-how) i jednej podmiot z państwa członkowskiego ISE spoza UE (odbiorca know-how). W skład konsorcjum
mogą wchodzić również inni partnerzy. Preferowane są jednak partnerstwa małe, dobrze ukierunkowane.
Do obszarów priorytetowych programu KEP na lata 2014-2016 należy m.in. obszar: Agriculture, Environment and Climate Change



Sustainable agriculture and rural development (food safety and food quality, regulatory standards, farm development plans, development of infrastructure for wholesale trade of agricultural products, training of specialists in farming-related areas; promotion of
rural and environmentally sensitive tourism).




Environment (protection of the environment, waste management, water management and water resource development).

Energy (energy efficiency, renewable energy, clean energy and climate change).
Dofinansowanie projektu może wynosić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych i nie może przekraczać 40.000 euro.
Termin składania wniosków: 15.07.2014.
http://www.cei.int/KEP?tab=2

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
SKILLS SZKOLENIA Z ZAKRESU PREZENTACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH
Dwa dwudniowe szkolenia z zakresu prezentacji wyników badań naukowych odbędą się w Warszawie w terminach: 14-15
lipca oraz 16-17 lipca 2014 r. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi internetowymi środkami komunikacji, a także chcą i zamierzają posługiwać się tymi narzędziami
w celu prezentowania wyników swojej pracy naukowej.
Termin składania wniosków: 12.06.2014.
http://www.fnp.org.pl/szkolenia-z-zakresu-prezentacji-wynikow-badan-naukowych-2/
SKILLS-eNgage
Główne cele konkursu eNgage to rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. W ramach konkursu finansowane będą innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim. Konkurs obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Nie
ma też żadnych ograniczeń co do metody popularyzacji. Adresatami konkursu są uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby
które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie SKILLS podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie oraz
oświadczenie dotyczące danych osobowych: pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę
w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktoranci z polskich jednostek naukowych zamieszkali w Polsce.
W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają
nagrodę w wysokości do 45 000 zł, którą w przeciągu roku będą zobowiązani przeznaczyć na realizację Projektu Konkursowego. Nagroda składa się z dwóch części: części subwencyjnej (80%) oraz części będącej indywidualnym wsparciem dla laureata/laureatki (maksymalnie 20% nagrody; z części tej można zrezygnować, by przeznaczyć 100% nagrody na realizację projektu).
Termin składania wniosków: 16.06.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-engage/
SKILLS – MENTORING
Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania kontaktów
i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi – z Polski lub z zagranicy – o uznanym dorobku naukowym. Program
wspiera pracę w parach mentor-mentorowany tzw. one-to-one mentoring. Mentorowanym może zostać osoba ze stopniem
naukowym doktora, pracująca w polskiej jednostce naukowej lub będąca absolwentem studiów doktoranckich, o ile od nadania stopnia doktora nie upłynęło 12 miesięcy. Mentorem może zostać wskazana przez mentorowanego osoba, uznana w międzynarodowym środowisku naukowym.
Termin składania wniosków: 30.06.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp/
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/
WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE (WSN)
Wspieranie wybitnych uczonych poprzez umożliwienie im wyjazdu (o charakterze sabbatical leave) do uznanych ośrodków
naukowych za granicą w celu prowadzenia tam pracy badawczej. Adresatami programu są Laureaci programu MISTRZ
(wcześniej – Subsydia Profesorskie), którzy: zakończyli realizację projektu w programie MISTRZ, a ich sprawozdanie końcowe
zostało zaakceptowane przez FNP, są pracownikami polskiej jednostki naukowej. Wysokość stypendium wynosi do 5 500
euro miesięcznie i jest przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy.
Termin składania wniosków: 20.10.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/wyjazdowe-stypendia-naukowe-dla-laureatow-programu-mistrz/
IDEE DLA POLSKI
Program dla laureatów European Research Council (ERC) Starting Grants, którzy zamierzają realizować projekt badawczy finansowany z grantu ERC w polskim ośrodku naukowym. Czas otrzymywania stypendium FNP i jego wysokość zależą od: specyfiki
projektu badawczego, dotychczasowych osiągnięć naukowych młodego uczonego, a także od okresu, na jaki planuje on pobyt
w polskiej jednostce naukowej.
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.fnp.org.pl/oferta/idee-dla-polski/
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MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
POLSKO-NIEMIECKI KONKURS DAAD NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NAUKOWCÓW 2015-16
Program służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest
pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie). Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki.
Termin składania wniosków: 31.07.2014.
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/niemcy/zaproszenie-doskladania-wnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osobowej-przy-realizacji-projektowbadawczych-w-latach-2015-2016.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/komunikaty/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-finansowanie-w-2015-roku-inwestycji-wzakresie-duzej-infrastruktury-badawczej-i-inwestycji-budowlanych-sluzacych-potrzebom-badan-naukowych-lub-pracrozwojowych.html
INWESTYCJE BUDOWLANE
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-finansowanie-w-2015-roku-inwestycji-wzakresie-duzej-infrastruktury-badawczej-i-inwestycji-budowlanych-sluzacych-potrzebom-badan-naukowych-lub-pracrozwojowych.html
WYMIANA OSOBOWA Z REPUBLIKĄ AUSTRII NA LATA 2015-2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych
i Gospodarki (BMWFW) realizują wspólny Program wykonawczy służący intensyfikacji współpracy naukowej obu państw poprzez wspieranie mobilności naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych. W Polsce koszty projektów realizowanych w ramach tego programu (mobilności) pokrywane są bądź ze środków finansowych przekazywanych jednostkom, prowadzącym badania naukowe, na finansowanie działalności statutowej, z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej
wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z innych środków własnych. MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków finansowych na realizację projektów przyjętych do realizacji w ramach tego programu. Finansowanie prowadzonych badań naukowych
musi być natomiast zagwarantowane z innych źródeł. O środki finansowe na prowadzenie badań podstawowych można się ubiegać w Narodowym Centrum Nauki (program HARMONIA), powołując się na Protokół ze spotkania Polsko-Austriackiej Grupy
Roboczej ds. współpracy naukowo-technicznej z dn. 6 marca 2014 r.
Termin składania wniosków: 30.09.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-protokoluwykonawczego-z-republika-austrii-na-lata-2015-2017.html
„GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ” W 2014 R.
Program „Granty na granty” to kolejna inicjatywa resortu nauki, która dąży do aktywizacji i poprawy skuteczności polskich naukowców w zdobywaniu europejskich grantów. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się
o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych,
które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.
Termin składania wniosków: nabór ciągły do 31.12.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramachprogramu-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-w-2014-r.html
NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
OPUS 7
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 17.06.2014.
PRELUDIUM 7
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 17.06.2014.
SONATA 7
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 17.06.2014.

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
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
POLSKO-TAJWAŃSKIE WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w m.in w obszarach: renewable energy, environment
(water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations), materials science and engineering.
Termin składania wniosków: 30.06.2014.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,2661,otwarcie-drugiegopolsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawcze-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2014.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 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 RUS PLUS
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 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. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
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

Str. 16

N E W S L E T T E R C E NE R G

Str. 17

ROK 2014

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 sierpień-wrzesień 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: zależy od terminu uruchomienia programu POIR.
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: zależy od terminu uruchomienia programu POIR.
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 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
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
Nabór 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-wnioskow-bocian/
LIFE
LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.
Termin składania wniosków o dofinansowanie NFOSiGW: 28.07.2014.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,166,wspolfinansowanie-projektow-life2014-ze-srodkow-nfosigw.html
Termin składania wniosków: październik 2014.
http://ec.europa.eu/environment/life/

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
INNE
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 jeszcze w 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/
NAGRODY NAUKOWE POLITYKI
Nagrody Naukowe POLITYKI: to program stypendialny skierowany do młodych naukowców. Co roku wyłanianych jest 15
finalistów w pięciu dziedzinach nauki, piątka najlepszych spośród nich otrzymuje Nagrodę Naukową – stypendium
w wysokości 30 tys. zł., a pozostała dziesiątka nagrody finałowe. Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA zatwierdzony przez ministra nauki
i szkolnictwa wyższego.
Termin składania wniosków: 23.06.2014.
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,14-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read

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.
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Wydarzenia
2014.06.10
Kraków
Kongres Smart City
Podczas Kongresu poszukiwane będą
odpowiedzi na pytania: jak przełożyć
teorię „Smart City” na konkretne
rozwiązania, jak budować potencjał
gospodarczy i podnosić jakość życia
mieszkańców przez zintegrowane
działania, nie naruszając jednocześnie
środowiska naturalnego, a przede
wszystkim jak wybrać odpowiednie
źródło finansowania oraz przygotować wniosek o dotację z UE.
http://www.smartpl.eu/pl/kongres
2014.06.10 - 2014.06.12
Warszawa
Praktyczne aspekty efektywności energetycznej zgodnie ze
standardem ISO 50001
Celem szkolenia jest przekazanie
wiedzy na temat Systemu Zarządzania
Energią wg ISO 50001 oraz metodologii wykonania audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym i korzyści ekonomicznych z tym związanych.
http://www.pjcee.pl/index_.phtml?ite
m=szkolenia&item1=_20131126_201
31128_atem1=_20130923_20130926
_a
2014.06.10 - 2014.06.11
Warszawa
Powszechność Smart Grid –
korzyści dla wszystkich
Celem konferencji jest kolejne przybliżenie środowiskom energetyków
i przyszłym użytkownikom nowych
technologii (a w ich gronie odbiorcom energii elektrycznej), a także
producentom urządzeń pomiarowych, dostawcom technologii i usług
– uwarunkowań wdrożenia i perspektyw korzyści możliwych do uzyskania
w procesie realizacji infrastruktury
Smart Grid.
http://powszechnosc-smartgrid.emca.pl/
2014.06.10
Kazimierz Dolny
V Ogólnopolski Kongres Ciepłowniczy POWERPOL HEAT
V edycja Ogólnopolskiego Kongresu
Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL Heat. Temat przewodni
konferencji brzmi: „Rok 2014: Perspektywy rozwoju polskiego rynku

ciepła i energii”.
http://www.powerpolheat.pl/
2014.06.10
on-line
Szkolenie on-line z przygotowania wniosku na otwarte konkursy Marii Skłodowskiej-Curie:
Individual Fellowships i Cofund
Komisja Europejska i Research Executive Agency zapraszają na szkolenie online dotyczące przygotowania wniosków w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie: Individual Fellowships
i Cofund. Szkolenie będzie transmitowane na żywo na stronie:
https://scic.ec.europa.eu/streaming/in
dex.php?es=2&sessionno=55acf85395
96d25624059980986aaa78
2014.06.10
Dublin, Irlandia
SI Ocean Final Conference
Konferencja końcowa Strategicznej
Inicjatywy Energii Oceanów (SI Ocean). W ramach swej działalności Inicjatywa przygotowała ocenę potencjalnego wkładu energii fal i pływów
w zaspokojenie potrzeb energetycznych UE, Strategiczną Agendę Technologiczną analizującą bieżące priorytety technologiczne w sektorze oraz
Strategię Rozwoju Rynku określającą
bieżącą politykę i bariery rynkowe dla
wdrożenia i komercjalizacji technologii wykorzystujących energię fal
i pływów.
http://www.si-ocean.eu/en/
2014.06.10
Warszawa
Zasady finansowania i realizacji
projektów HORYZONT 2020
Spotkanie na temat zasad finansowania i realizacji projektów programu
HORYZONT 2020.
http://www.kpk.gov.pl/?event=zasadyfinansowania-i-realizacji-projektowhoryzont-2020
2014.06.11
Dublin, Irlandia
Ocean Energy Forum - Second
Seminar
Warsztaty odbędą się po konferencji
Strategicznej Inicjatywy Energii Oceanów. W ramach swej działalności

Inicjatywa przygotowała ocenę potencjalnego wkładu energii fal i pływów
w zaspokojenie potrzeb energetycznych UE, Strategiczną Agendę Technologiczną analizującą bieżące priorytety technologiczne w sektorze oraz
Strategię Rozwoju Rynku określającą
bieżącą politykę i bariery rynkowe dla
wdrożenia i komercjalizacji technologii wykorzystujących energię fal
i pływów.
http://www.oceanenergye
u
r
o
pe.eu/index.php/events/associationevents/event/17-ocean-energy-forumsecond-seminar
2014.06.11 - 2014.06.12
Lublin
Warsztat wnioskodawcy. Praktyczne wskazówki dla ubiegających się o granty badawcze programu Horyzont 2020.
Celem warsztatów jest przekazanie
uczestnikom praktycznych informacji
obejmujących wszelkie zagadnienia
niezbędne do poprawnego złożenia
wniosku. Z uwagi na stopień szczegółowości prezentowanych tematów,
do udziału w warsztatach zachęcane
są osoby, które do tej pory nie ubiegały się o granty europejskie, szczególnie pracownicy naukowi przygotowujący wnioski w ramach aktualnych
konkursów oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych zajmujących
się administrowaniem projektami
europejskimi.
http://www.rpklublin.pl/
2014.06.12
Racibórz
VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy. Mikrogeneracja i energetyka rozproszona: kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne i kotły na
biomasę
Instytut Energetyki Odnawialnej
(IEO) we współpracy z Miastem Racibórz oraz Raciborską Izbą Gospodarczą (RIG) serdecznie zapraszają do
udziału w VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy. Tegoroczne Forum odbędzie się w Raciborzu—mieście, które jest miastem
wiodącym w Polsce w zakresie produkcji urządzeń dla sektora zielonej

Wydarzenia
gospodarki oraz promocji ich wykorzystania w lokalnych systemach
energetyki odnawialnej.
http://www.forum.ieo.pl./
2014.06.12 - 2014.06.13
Warszawa
Umowy w praktyce – komercjalizacja wyników badań naukowych
Celem szkolenia jest przekazanie
praktycznej wiedzy i kształtowanie
umiejętności uczestników w obszarze
konstruowania umów handlowych
dotyczących komercjalizacji wyników
badań naukowych. Zakres szkolenia
obejmuje przedstawienie od strony
prawnej problematyki komercjalizacji
wyników badań naukowych przez
jednostki naukowe: począwszy od
czynności poprzedzających podjęcie
decyzji o komercjalizacji wyników
badań naukowych, przez czynności
przygotowawcze, aż po zawarcie
umowy handlowej.
http://www.btprogress.com/szkolenia.
php?art=781&umowy_w_praktyce_%
E2%80%93_komercjalizacja_wynikow
_badan_naukowych
2014.06.12 - 2014.06.13
Warszawa
„Energooszczędne biuro”: Zarządzanie energią w biurze
Celem szkolenia jest wskazanie możliwości ograniczenia zużycia energii
poprzez zmiany zachowań pracowników biurowych.
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/it
em/100-szkolenia
2014.06.12
Warszawa
Międzynarodowa konferencja
energetyka jądrowa – inwestor,
technologia
Rok 2009 okazał się ważnym dla podjęcia kroków zmierzających ku rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce. Kluczowe etapy rozwoju zostały
wyszczególnione w ,,Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”. Najważniejsze z nich to ustanowienie
ram prawnych i przepisów, utworzenie dozoru jądrowego, przygotowanie kadry technicznej, niezbędnej
w fazie realizacji projektu, a następnie
do zapewnienia eksploatacji elek-

trowni.
Najważniejsze zagadnienia, które
zostaną omówione podczas spotkania: Program Polskiej Energetyki Jądrowej; inwestycje infrastruktury
regulacyjnej i organizacyjnej; rola
i zakres odpowiedzialności instytucji
odpowiedzialnych za wdrożenie PEJ;
kwestie związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej; uzasadnienie ekonomiczne wdrożenia budowy energetyki
jądrowej, możliwości finansowania;
sposoby postępowania z wypalonym
paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi; analiza porównawcza kosztów wytworzenia energii
elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz
odnawialnych źródłach energii, wyniki
analiz sieciowych dot. możliwości
przyłączenia do sieci elektrowni jądrowych, regulacje prawne.
h t t p : / / w w w . m a s t e r i
n
s
t
i
t
u
te.pl/program,149,ENERGETYKA%20
J%C4%84DROWA
2014.06.12
Katowice
II spotkanie Koalicji na rzecz
utworzenia Krajowego Systemu
Zrównoważonego Gospodarowania Energią
II spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią
dotyczyć będzie zmian prawnych
w Ustawie Prawo Energetyczne
w zakresie planowania energetycznego. W związku ze szczególnymi wymaganiami w zakresie efektywności
energetycznej w odniesieniu do sektora publicznego istnieje pilna potrzeba modyfikacji istniejącego systemu.
Modyfikacja ta powinna zmierzać
w kierunku wprowadzenia Krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią obejmującego
zarówno samorządy jak i instytucje
państwowe na różnych szczeblach
administracji.
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/n
ews/item/198-ii-spotkanie-koalicji-narzecz-utworzenia-krajowegosystemu-zrownowazonegogospodarowania-energia

2014.06.12
Wrocław
Horyzont 2020 – wskazówki ekspertów oraz realizatorów projektów
Szkolenie poświęcone programowi
Horyzont 2020. Przedstawione zostaną
wskazówki dotyczące przygotowania
konkurencyjnego wniosku.
http://www.wctt.pl/news/horyzont2020-wskazowki-ekspertow/
2014.06.12
Poznań
Poznaj Portal Uczestnika i inne
serwisy! jak efektywnie wykorzystać ich zasoby w Horyzoncie
2020?
Spotkanie skierowane jest do osób
zainteresowanych udziałem w programie Horyzont 2020. Podczas warsztatów uczestnicy będą w sposób interaktywny mogli się zapoznać m.in. z możliwościami oferowanymi przez serwisy
Komisji Europejskiej.
http://www.kpk.gov.pl/?event=poznajportal-uczestnika-i-inne-serwisy-jakefektywnie-wykorzystac-ich-zasoby-whoryzoncie-2020
2014.06.12 - 2014.06.13
Ateny, Grecja
WiRE 2014
Konferencja poświęcona innowacyjnym
regionom Europy. Tematyka spotkania
będzie dotyczyć finansowania unijnego
dla rozwoju regionów w perspektywie
2014-2020, rozwoju innowacji regionalnych, doskonałości naukowej, otwartego dostępu do danych naukowych
i wiedzy oraz ich wykorzystania do
rozwoju regionów.
http://www.wire2014.eu/about/
2014.06.12
Berlin, Niemcy
Szczyt Energetyczny
Współpraca gospodarcza między Polską
i Niemcami zacieśnia się, szczególnie
w zakresie inwestycji i handlu. Zagadnienia związane z energetyką odgrywają
tutaj kluczową rolę. Chodzi o jak najlepsze wykorzystanie szans na zacieśnienie współpracy polsko-niemieckiej
w ramach europejskiego rynku energii,
zwiększając
bezpieczeństwo dostaw
i konkurencyjność cen energii.
Podczas szczytu energetycznego dyskutowane będą wnioski wynikające z bie-
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żącej sytuacji w polityce energetycznej.
Ponadto agenda zawiera pytania dotyczące warunków inwestowania w sieć
przesyłową i źródła energii, a także europejskiej solidarności energetycznej.
http://www.dihk.de/themenfelder/innova
tion -u n d -um we lt / inf o/ anme l dung energiegipfel-polnisch
2014.06.13 - 2014.06.14
Warszawa
Inwestycja w energetykę wiatrową
- prawo, technika, projektowanie,
użytkowanie
Firma w4e zachęca do wzięcia udziału
w szkoleniach otwartych z zakresu
energii odnawialnych, które w szczególności skupiają się na energetyce wiatrowej i fotowoltaice. „Inwestycja w energetykę wiatrową - prawo, technika,
projektowanie, użytkowanie” szkolenie
dwudniowe połączone z wyjazdem na
lokalizację.
http://www.w4e.pl/szkolenia/szkolenia_o
twarte
2014.06.16 - 2014.06.18
Oslo, Norwegia
Renewable Energy Research Conference (RERC) 2014
Konferencja dotycząca energetyki odnawialnej.
http://www.uioenergi.uio.no/english/abo
ut/news-and-events/events/uioenergyevents/2014/rerc/index.html
2014.06.16 - 2014.06.18
Szczyrk
XIV Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna FORUM
ENERGETYKÓW GRE 2014 r.
Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń przemysłu i nauki, prezentacja osiągnięć i tendencji rozwojowych energetyki, promocja ofert
w zakresie nauki, eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem postępu w technologii budowy i eksploatacji systemów
energetycznych oraz prezentacja osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych uzyskanych w czterech zadaniach badawczych realizowanych w ramach Strategicznego Programu Badań
Naukowych i Prac Rozwojowych pt.
„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.
h t t p : / / n o w a energia.com.pl/2013/09/27/xiv miedzynarodowa-konferencja-naukowotechniczna-forum-energetykow-gre2014/

2014.06.17 - 2014.06.18
Bad Zwischenahn, Niemcy
Workshop on Ion Exchange
Membrane Applications
Membrany jonowymienne są wykorzystywane w różnych dziedzinach
i technologiach takich jak ogniwa
paliwowe, elektrolizery, uzdatnianie
wody lub baterie. W każdym przypadku wymagania wobec membran
polimerowych są inne. Podczas
warsztatów międzynarodowi eksperci
z środowisk naukowych, badawczych
i przemysłowych omówią najnowsze
osiągnięcia w dziedzinie materiałów
membran jonowymiennych i ich efektywnej integracji.
http://www.next-energy.de/koranetworkshop-2014.html
2014.06.17
Poznań
Nauka warta Zachodu! Korzyści
z udziału w projektach międzynarodowych
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projektach
międzynarodowych finansowanych
z programu Horyzont 2020. Zagadnienia: pozyskiwanie środków na
realizację projektów badawczych
w Horyzoncie 2020, panel dyskusyjny
osób, które realizowały projekty
międzynarodowe z 7. Programu Ramowego UE.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkoleni
a-naszeszkolenia.php
2014.06.17
Warszawa
Horyzont 2020 – Dzień Informacyjny obszaru Energia
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
organizuje Dzień Informacyjny poświęcony obszarowi Energia programu Horyzont 2020. Konkursy obszaru Energia przedstawione zostaną
przez dr inż. Andrzeja Sławińskiego,
kierownika CENERG.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej
Bjorn Debecker zaprezentuje aktualny konkurs Funduszu Badawczy Węgla i Stali.
Przedstawiciele KPK omówią inicjatywy KIC Innoenergy, SPIRE, Sustainable Industry Low Carbon scheme
(SILC), Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking oraz akcje Marii Skłodowskiej-Curie. Przedstawią również
możliwości wsparcia NCBiR dla programów i projektów związanych
z wytwarzaniem energii.
Spotkanie będzie też okazją, by zapoznać z praktycznymi doświadczenia-

mi: swoje doświadczenia w Programach
Ramowych przedstawią Ci, którzy wygrali konkursy i realizują projekty oraz ekspert oceniający wnioski.
Dzień Informacyjny odbędzie się 17
czerwca 2014 roku w Warszawie, ul.
Pawińskiego 5b.
http://www.kpk.gov.pl/?event=horyzont2020-dzien-informacyjny-obszaru-energia
2014.06.18
Warszawa
Seminarium IEn
2014.06.23 - 2014.06.26
Hamburg, Niemcy,
European Biomass Conference and
Exhibition
Podczas Europejskiej konferencji i wystawy dotycząca biomasy (UE BC & E)
przedstawione zostaną najnowsze informacje dotyczące postępu w procesach
badawczych, rozwoju technologicznego
i produkcji.
http://www.conferenceb
i
o
mass.com/Home.404.0.html#.U2tiqqIudh
4
2014.06.23 - 2014.06.27
Bruksela, Belgia
EUSEW High Level Policy Conference 2014
Podczas Europejskiego tygodnia zrównoważonej energii organizowanej jest wiele
imprez: konferencji, warsztatów, debata,
dyskusji, konkursów promujących zrównoważony rozwój.
http://www.eusew.eu/about/about-eusew
2014.06.24
Warszawa
Prawo autorskie w projektach badawczych
Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie, w sposób praktyczny
i kompleksowy, najważniejszych pojęć
z zakresu prawa autorskiego, które mogą
mieć istotne znaczenie przy realizacji
projektów badawczych, a w szczególności przy zawieraniu umów dotyczących
tych projektów.
http://www.novaskills.pl/Kalendarz,wydar
zen/Prawo_autorskie_w_projektach_bad
awczych/105,,0,18,1

2014.06.24- 2014.06.25
Londyn, Wielka Brytania
Energy Systems Conference
Konferencja dotycząca odpowiednich
i skutecznych sposobów budowania lepszego systemu energetycznego, nowego

Wydarzenia
myślenia na temat struktur, procesów i polityk, które są potrzebne, aby
zapewnić integrację technologii oraz
doprowadzić do zmian, przy jednoczesnym uwzględnianiu ogólnego
wpływ podejmowanych inicjatyw na
poziomie systemowym.
http://www.energysystemsconference
.com/
2014.06.24
Gliwice
Warsztaty „Horyzont 2020 –
przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyjnym”
Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia: czym jest
Horyzont 2020, jakie projekty mogą
być w ramach niego finansowane, jak
wygląda dokumentacja konkursowa
i jak się w niej odnaleźć, jak stworzyć
odpowiednie konsorcjum, gdzie znaleźć partnera, jak wyglądają formularze wniosku, co podkreślać, a czego
unikać przy pisaniu wniosku projektu
badawczo-innowacyjnego, jakie są
kryteria oceny wniosków.
http://www.rpk.polsl.pl/
2014.06.24
Warszawa
Dzień Informacyjny – Teaming,
Twinning, ERA Chairs
Dzień informacyjny dotyczący konkursów Teaming, Twinning, ERA Chairs
obszaru Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa programu Horyzont 2020. Zagadnienia: rozwój potencjału badawczego, Spreading Excellence and Widening Participation, omówienie założeń
konkursów ERA Chairs, Teaming oraz
Twinning, doświadczenia beneficjenta
pilotażowego konkursu ERA Chairs,
wnioski projektowe i aspekty finansowe.
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzieninformacyjny-teaming-twinning-erachairs
Warszawa
2014.06.25
„Energooszczędne biuro”: Energooszczędna eksploatacja budynku biurowego
Celem szkolenia jest wskazanie możliwości zwiększenia efektywności
energetycznej przez poprawę parametrów technicznych i eksploatacyj-

nych użytkowanego budynku biurowego.
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/it
em/100-szkolenia
2014.06.25
Warszawa
Inwestycja w OZE w systemie
aukcyjnym – aspekty prawne
i techniczne
Firma w4e zachęca do wzięcia udziału
w szkoleniach otwartych z zakresu
energii odnawialnych, które w szczególności skupiają się na energetyce
wiatrowej i fotowoltaice.
http://www.w4e.pl/szkolenia/szkolenia
_otwarte
2014.06.25
Hamburg, Niemcy
Algae Event 2014
Konferencja dotycząca możliwości
wykorzystania glonów do celów
energetycznych.
http://www.algae-event.com/cms/
2014.06.26
Warszawa
X Międzynarodowa Konferencja
NEUF 2014 "Energetyka a gospodarka niskoemisyjna czyli co
zrobić, żeby się opłacało"
Podczas konferencji mowa będzie
o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach
wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego,
a w tym: o inwestycjach infrastrukturalnych w energetyce – co możemy
zrobić, aby procesy inwestycyjne były
bardziej przyjazne dla inwestora
(ustawa korytarzowa, uproszczone
procedury przetargowe relacja inwestor-wykonawca), o niskoemisyjnej
energetyce rozproszonej (energetyka
na obszarach słabo zurbanizowanych
– potrzeby inwestycyjne i finansowanie), o rozwiązaniach ICT dla energetyki od projektu po serwis (integracja
systemów, oprogramowanie IT dla
przemysłu, urządzenia mobilne, automatyka, zarządzanie) oraz o niskoemisyjnej energetyce węglowej.
http://www.cire.pl/item,93479,7.html
2014.06.27 - 2014.06.28
Łódź
Łódzkie Targi Energetyczne
Impreza stanowić będzie miejsce do

prezentacji, wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusji oraz integracji środowiska. Zapraszając przedstawicieli
samorządów, władz lokalnych i ogólnopolskich, nauki, biznesu, firm energetycznych i elektrycznych, Spółka Targowa Międzynarodowe Targi Łódzkie
chce wspólnie uczestniczyć w budowie
marki opartej na potencjale zasobów
energetycznych kraju, zarówno odnawialnych jak i konwencjonalnych.
http://www.lte.targi.pl/
2014.06.30
Katowice
Polski Kongres Energii Odnawialnej
Polski Kongres Energii Odnawialnej Energia Jutra ma na celu przedstawienie
najnowszych prognoz oraz informacji
gospodarczych, a także regulacji prawnych i praktycznych aspektów związanych z szeroko pojętym inwestowaniem w odnawialne źródła energii
w Polsce, a przede wszystkim integracja
środowiska skupionego wokół OZE.
Kongres jest wydarzeniem cyklicznym.
Składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych w największych miastach
w Polsce, głównie stolicach regionów.
http://www.energiajutra.eu/
2014.07.01
Wiedeń, Austria
Konferencja Programu Europa
Środkowa
Podczas konferencji omówione zostaną
założenia Programu Europa Środkowa
na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie
się w Ratuszu miasta Wiedeń.
Spotkanie będzie okazją, aby zaprezentować rezultaty projektów realizowanych przy wsparciu Programu od 2007
roku oraz omówić priorytety nowego
Programu. W dyskusji wezmą udział
decydenci zarówno z poziomu regionalnego, krajowego jak i europejskiego.
Konferencja będzie także pełnić rolę
forum poszukiwania partnerów.
http://www.central2013.eu/news events -publications/events/event detail/annualconference/2014/
2014.07.01 - 2014.07.02
Warszawa
Dzień Informacyjny LIFE 2014
Dzień Informacyjny LIFE jest okazją do
wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także zaprezentowania
działań realizowanych w ramach projek-
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tów szerokiemu gronu potencjalnych
wnioskodawców.
W trakcie konferencji przedstawione
zostaną założenia programu LIFE na lata
2014-2020 oraz jego współfinansowania
przez NFOŚiGW. Zaprezentowane
będą również doświadczenia trzech
wniosków z aplikacji o środki programu
LIFE+ oraz wdrażania projektów. Przewidziano czas na zadawanie pytań i dyskusję.
Dodatkowo na stoiskach w kuluarach
konferencji prezentowanych będzie ok.
25 projektów realizowanych przez dotychczasowych Beneficjentów programu
LIFE+.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki zagraniczne/instrument -finansowylife/aktualnosci/art,168,dzien informacyjny-life-2014.html
2014.07.01 - 2014.07.03
Bremen, Niemcy
International Conference Wind
Turbine Simulation, Testing and
Validation
Konferencja dotycząca energetyki wiatrowej. Umożliwi wymianę doświadczeń
oraz dyskusję m.in. na temat najlepszych
sposobów, zdobycia wiarygodnych danych do projektowania dużych turbin
wiatrowych, nowych narzędzi i procesów służących ograniczeniu czasu
i kosztów testowania, nowych projektów turbin wiatrowych.
http://www.wind-turbine-testing.com/
2014.07.03
Gdynia
Kongres Smart City
Podczas Kongresu poszukiwane będą
odpowiedzi na pytania: jak przełożyć
teorię „Smart City” na konkretne rozwiązania, jak budować potencjał gospodarczy i podnosić jakość życia mieszkańców przez zintegrowane działania, nie
naruszając jednocześnie środowiska
naturalnego, a przede wszystkim jak
wybrać odpowiednie źródło finansowania oraz przygotować wniosek o dotację
z UE.
http://www.smartpl.eu/pl/kongres
2014.07.03
Bruksela, Belgia
Spreading Excellence and Widening Participation
Dzień informacyjny dotyczący programu
Teaming obszaru Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego
uczestnictwa programu Horyzont 2020.

http://www.kpk.gov.pl/?event=spreadi
ng-excellence-and-wideningparticipation
2014.07.07 - 2014.07.11
Praga, Czechy
22nd International Conference
on Nuclear Engineering
Międzynarodowa konferencja na
temat inżynierii jądrowej (ICONE).
Tematyka konferencji dotyczy stanu
technicznego i aktualnego statusu
energetyki jądrowej na całym świecie.
https://www.asmeconferences.org/ico
ne22/
2014.07.07
Warszawa
Komercyjna eksploatacja prawa
autorskiego - zasady prowadzenia działalności w Internecie bez
ryzyka naruszenia praw autorskich
Celem szkolenia jest m.in. przybliżenie uczestnikom podstawowych założeń prawa autorskiego w odniesieniu
do przedmiotu ochrony prawami
autorskimi, jak i podmiotu praw autorskich,
zasad ochrony prawem
autorskim produktów informatycznych i multimedialnych oraz utworów
wykorzystywanych w Internecie
i handlu elektronicznym, zasad związanych z komercyjną eksploatacją
praw autorskich, w tym zasad dotyczących redagowania umów na realizację utworów, umów licencyjnych,
umów przenoszących prawa autorskie, umów wdrożeniowych, w szczególności klauzul zabezpieczających
zamawiającego, zasad dotyczących
legalnego korzystania z cudzych
utworów w własnej działalności online, sposobów naruszeń praw autorskich związanych z korzystaniem
z nowych technologii, w tym zasad
odpowiedzialności usługodawców
świadczących usługi drogą elektroniczną.
http://www.btprogress.com/szkolenia.
php?art=782&komercyjna_eksploatac
ja_prawa_autorskiego__zasady_prowadzenia_dzialalnosci_w
_ i n t e r n e cie_bez_ryzyka_naruszenia_praw_au
torskich
2014.07.10 - 2014.07.11
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.php
?art=768&wycena_technologii_%E2%80%
93_aspekty_praktyczne
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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.
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