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Relacja z wizyty delegacji ukraińskiej w Siedlcach
- Polska Pomoc Rozwojowa 2014
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Na stronie TV Siedlce http://
www.tvsiedlce.pl/8,5807ukraincy_w_pec-u.html
dostępny jest reportaż filmowy
z wizyty delegacji ukraińskiej
w Przedsiębiorstwie Energetycznym PEC w Siedlcach.
Wizyta miała miejsce w dniach
23 września 2014 i realizowana była w ramach koordynowanego przez Instytut Energetyki projektu "Doskonalenie
wiedzy i umiejętności admini-

Ważne tematy:
 NCBJ: reaktor produkujący ciepło dla przemysłu
możliwy za 12 lat
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podatek od emisji CO2
 Prof. Lewenstein: Polska
może przyciągać zagranicznych naukowców

stracji publicznej i samorządowej Ukrainy w zakresie poprawy efektywności energetycznej - wpływ na innowacje
w ciepłownictwie, w tym
racjonalne wykorzystywanie
odnawialnych źródeł energii" (206/2014/PPR2014).
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji administracji publicznej i samorządowej Ukrainy we wdrażaniu
rozwiązań
poprawiających
efektywność
energetyczną
i racjonalne wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii
w sektorze ciepłowniczym na
poziomie lokalnym. Działania
projektu koncentrują się na
sektorze ciepłowniczym, jako
najbardziej
znaczącym
w kosztach zaopatrzenia
w energię – zarówno w budżecie samorządów, jak też

w wydatkach gospodarstw
domowych.
Projekt współfinansowany jest
ze środków MSZ w ramach
programu
Polska Pomoc
Rozwojowa 2014. Koordynatorem projektu ze strony
ukraińskiej jest Lwowskie
Centrum Nauki, Innowacji
i Informatyzacji
(LCNII),
a całość działań projektu koordynowana jest przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG IEn. Projekt będzie realizowany do
końca roku 2014.
Realizacja wizyty była możliwa
dzięki współpracy z Izbą Gospodarczą
Ciepłownictwo
Polskie oraz z Przedsiębiorstwem Energetycznym PEC
w Siedlcach.
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/reportazfilmowy-z-wizyty-delegacjiukrainskiej-w-siedlcach-polska
-pomoc-rozwojowa-2014

W Australii zniesiono podatek od emisji CO2
W Australii zniesiono podatek od
emisji CO2. Ma się to przyczynić
do obniżenia cen energii.
Decyzja wywołała spore kontrowersje zarówno w samej Australii
jak i na arenie międzynarodowej.
Australia zajmuje bowiem jedno
z czołowych miejsc w rankingu
emisji CO2 w przeliczeniu na
mieszkańca. Choć pozostaje daleko
w tyle za Chinami i USA, to i tak
generuje 1,5% światowej emisji.
Podatek od emisji został wprowadzony przez premier Julię Gillard w
2012. Konsekwencją jego wprowadzenia była konieczność uiszczania
przez australijskie firmy będące
największymi emiterami CO2, 24
dolarów australijskich (22,6 USD)
za każdą tonę wyprodukowanego
gazu. Spowodowało to wzrost cen
prądu i spadek popularności premier oraz jej partii.
Wprowadzenie podatku miał przyczynić się do obniżenia
emisji
w Australii i realizacji zobowiązań
międzynarodowych. Australia zo-

bowiązała się bowiem do 5 procentowej redukcji emisji CO2 do
2020 roku. Zdania co do wpływu
podatku na redukcję emisji są jednak
podzielone. Zdaniem Australian National University w ciągu 2 lat funkcjonowania podatku emisja gazów cieplarnianych w sektorze elektrycznym
zmalała o 17 mln ton. Innego zdania
jest obecny premier Australii - Tony
Abbott. Uważa on, że podatek
w niewielkim stopniu przyczyniał się
redukcji emisji, był za to ciężarem dla
gospodarki i konsumentów - niszczył
miejsca pracy i zwiększał koszty życia
rodzin.
Kwestia zniesienia podatku była jednym z elementów
kampanii wyborczej
Tony’ego Abbotta, w
której obiecywał on
zniesienie opłaty. W
konsekwencji miało
dojść też do obniżenia cen prądu. W
lipcu 2014 roku

Polskie uczelnie bliżej
Politechniki Warszawska i Wrocławska oraz krakowska AGH
podpisały umowę o współpracy ze
spółką PGE EJ1, odpowiedzialną za
budowę elektrowni jądrowej. Ta
współpraca jest decydująca dla
całego programu - ocenił prezes
PGE EJ1 Jacek Cichosz.
Podpisana na zorganizowanym
przez Politechnikę Warszawską
Kongresie Energii Jądrowej
w Warszawie umowa jest elementem programu PGE EJ1 „Atom dla
nauki”. Na mocy porozumienia
uczelnie zaangażują się w działania
informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat energetyki
jądrowej.
Prezes PGE EJ1 wyraził nadzieję, że
to pierwszy z kroków w kierunku
poszerzenia współpracy, która "jest
w zasadzie decydująca dla przygotowania niezbędnych nam kompetencji i kadr".
Jak ocenił koordynator ds. energetyki jądrowej na Politechnice Warszawskiej prof. Konrad Świrski,
wraz z postępami Polskiego Programu Energetyki Jądrowej widoczne jest coraz większe zaintereso-
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wanie studentów wyborem specjalizacji energetyka jądrowa. "Dlatego
szczególnie istotna dla nas jest współpraca z inwestorem i inicjatywy, pozwalające na uzyskanie dodatkowych
środków na działania edukacyjne
i informacyjne. Wydaje się, że następuje też stopniowa integracja środowiska akademickiego w Polsce związanego z energetyką jądrową, co na
pewno pozwoli na szerszą wymianę
wzajemnych doświadczeń i skuteczną
budowę kadr" - powiedział Świrski.
Informując o postępach programu
Cichosz podkreślił, że PGE EJ1
w pierwszym półroczu 2015 r. chce
uruchomić postępowanie zintegrowane - czyli złożony przetarg, mający
wyłonić m.in. dostawców technologii
i finansowania dla elektrowni jądrowej. Zakłada się, że rozstrzygnięcie
miałoby nastąpić do końca 2016 r.
Prezes PGE EJ1 dodał, że w ramach
badań środowiskowych i lokalizacyjnych na ukończeniu jest inwentaryzacja przyrodnicza dwóch potencjalnych lokalizacji elektrowni - Żarnowiec i Choczewo, działa już sieć mo-

Abott wywiązał się ze złożonej
obietnicy, pomimo braku większości w senacie i aktywnego
sprzeciwu opozycji.
Abbott zamierza zastąpić podatek
funduszem o wartości 2,55 mld
dolarów australijskich (2,39 mld
USD), z którego firmom wypłacane byłyby zachęty do korzystania
z czystej energii. Uruchomieniu
tego finansowania sprzeciwia się
jednak Palmer, górniczy magnat,
który pomógł Abottowi przegłosować zniesienie opłat od emisji.
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/w-australijskizniesiono-podatek-od-emisji-co2

Źródło: Wikimedia Commons,
Fot. Benjamin Gimmel,
licencja: CC BY-SA 3.0

nitoringu sejsmicznego, sporządzono też analizę dostępności wody
chłodzącej.
Dokonano już pierwszych analiz
dotyczących bezpiecznego podłączenia wielkiej mocy elektrowni
jądrowej do krajowej sieci elektroenergetycznej. "Mamy już
pierwszy zestaw informacji wskazujący, które elementy infrastruktury
sieciowej będą musiały być zmodernizowane, a które zbudowane"
- zaznaczył Cichosz. Przypomniał,
że poparcie dla atomu w okolicach
budowy elektrowni jest bardzo
wysokie. Badania z wiosny br. pokazały, że w gminie Krokowa to
ponad 70 proc., w gminie Gniewino - ponad 80 proc., a w Choczewie - ponad 60 proc. "Pytaliśmy
respondentów, czy są za budową
elektrowni w swoim sąsiedztwie" podkreślił.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/polskie-uczelnieblizej-programu-jadrowego
Źródło: PAP
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Szkolenia z ekoinnowacji w Radomiu
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić
innowacyjny pomysł? Czy warto go
wdrożyć i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te pytania padną już niebawem. W listopadzie w Radomiu
w ramach projektu „Ekokreatywni,
czyli od pomysłu do wdrożenia“
rozpoczyna się cykl szkoleń dotyczący ekoinnowacji, wspierania
rozwoju projektów opartych na
badaniach naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych oraz zaawansowanej technologii.
Co i dla kogo?
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii
chroniących środowisko naturalne,
przedstawicieli jednostek naukowobadawczych pragnących wprowadzić w życie własne pomysły, a także studentów zainteresowanych
tematyką ochrony środowiska
i OŹE oraz osób rozważających
założenie własnej działalności gospodarczej i budowanie wizerunku
firmy przyjaznej środowisku.
Realizator projektu - Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość stara
się, by szkolenia, pomimo niełatwej
tematyki, były ciekawe, stąd nieprzypadkowy dobór trenerów oraz
część warsztatowa połączona
z kreatywną pracą w zespołach.
W trzech pierwszych edycjach
udział wzięło już ponad 300 osób.
- Za nami szkolenia na Dolnym
Śląsku, w Małopolsce oraz na Pomorzu. Przyszedł czas na Mazowsze. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na szkolenia do Rado-

mia. Każda z osób, biorących udział
w dowolnym module szkoleniowym
otrzyma certyfikat uczestnictwa,
potwierdzający zdobytą wiedzę
i umiejętności - opowiada Sławomir
Rataj, koordynator projektu
„Ekokreatywni, czyli od pomysłu do
wdrożenia“.
Szkolenia w Radomiu
Podczas najbliższych szkoleń uczestnicy dowiedzą się m.in. jaką rolę
w gospodarce odgrywają dziś ekoinnowacje, w jaki sposób tworzyć
i wdrażać tego rodzaju projekty, jak
zarządzać ekoinnowacjami w przedsiębiorstwach i gospodarstwach,
jakie znaczenie ma proinnowacyjna
postawa oraz kreatywność w zakresie technologii środowiskowych
wśród obecnych i przyszłych przedsiębiorców, czy jak zwiększyć konkurencyjność własnej firmy na tle
pozostałych krajów Europy.
Jak skorzystać?
Aby skorzystać z bezpłatnego szkolenia należy wejść na stronę
www.eko-kreatywni.pl i zapisać się
na wybrany moduł. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje
kolejność zgłoszeń. Organizatorzy
zapewniają nocleg wraz z wyżywieniem.
Najbliższe moduły szkoleniowe
(Radom):

7-8 listopada 2014 r., - Moduł I Ekoinnowacje - czym
są?

14-15 listopada 2014 r.,
Moduł III Finansowanie
ekoinnowacji - nowe perspektywy;



21-22 listopada 2014 r., - Moduł II
Patent w przedsięwzięciach ekoinnowacyjnych

28-29 listopada 2014 r., - Moduł V
Transfer technologii ekoinnowacyjnych

5-6 grudnia 2014 r., - Moduł IV
Efekty środowiskowe w przedsięwzięciach ekoinnowacyjnych
Platforma e-learningowa
Zainteresowani szkoleniami on-line mogą
skorzystać z platformy znajdującej się na
stronie projektu. W ramach platformy
odbywają się webinaria, czyli interaktywne wykłady, w których uczestnicy mogą
brać aktywny udział, bez względu na odległość. Ponadto na platformie znajduje się
kalkulator efektywności energetycznej
oraz dotacjusz – wyszukiwarka dotacji na
inwestycje związane z ekoinnowacjami.
Realizatorzy projektu nie tworzą sztucznego pola doświadczalnego, lecz wykorzystują autentyczne sytuacje, dylematy
i problemy pojawiające się przy zrealizowanych projektach ekologicznych.
- Przyjęliśmy, że uczenie się jest rodzajem
aktywności realizowanej poprzez angażowanie się w sytuacje problemowe, wymagające poszukiwania konkretnych rozwiązań. Przeczytanie tekstu czy zapoznanie
się z wykresem nie stanowi jeszcze
o uczeniu się - nie jest aktywnością, lecz
biernym przyswojeniem treści. Położyliśmy zatem nacisk na uczenie się sytuacyjne - w tym rozumieniu na autentyczność
zadań i działań. Zapraszamy do udziału
w projekcie – zachęca Sławomir Rataj.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items
/szkolenia-z-ekoinnowacji-w-radomiu

Rozpoczęcie naboru dla kandydatów na Certyfikowanych
Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki dla Programu NF
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w kolejnym szkoleniu kwalifikacyjnym pn.: „Rola i
funkcja Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki
(CAE/CEE) w Programie NF”
wszystkie osoby zainteresowane
zdobyciem uprawnień do wykonywania czynności i przygotowywania
dokumentów przewidzianych dla
Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki
(CAE/CEE) w programie priorytetowym NFOŚiGW „Poprawa efektyw-

ności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i
średnich przedsiębiorstwach” (dalej
„Program NF”).
Szkolenie realizowane jest przez:
Fundację na rzecz Efektywnego
Wykorzystania Energii, DAI, przy
współudziale EBOiR oraz
NFOŚiGW.
Organizatorem szkolenia jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic (dalej
„FEWE”).
Szkolenie zostanie przeprowadzone
w terminie 21-10-2014 roku, w
godz. 10.00-15.00, we Wrocławiu,

Wrocławskie Centrum Kongresowe, ul.
Wystawowa 1 w trakcie Dni Oszczędzania Energii. Dla uczestników szkolenia
wstęp bezpłatny.
Źródło:
http://www.nfosigw.gov.pl/onfosigw/aktualnosci/art,575,rozpoczecienaboru-dla-kandydatow-nacertyfikowanych-audytorowekspertowds-energetyki-dla-programu-nf.html

Obniżanie o połowę zużycia energii w budynkach
użyteczności publicznej
Dofinansowany ze środków unijnych projekt BRICKER ma pokazać,
jak budynki publiczne, takie jak
uczelnie, szpitale i centra administracyjne mogą o połowę obniżyć
swoje zużycie energii.
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej za pomocą modernizacji może
mieć kluczowe znaczenie dla redukowania śladu węglowego Europy,
ale jej wdrożenie niekoniecznie
będzie proste. Ludzie cały czas
będą musieli pracować w tych miejscach, przez co decydującego znaczenia nabierają takie kwestie jak
bezpieczeństwo i higiena oraz zakłócenia w pracy. Postępy poczynione niedawno w toku dofinansowanego ze środków unijnych projektu wskazują jednak, że modernizacja szpitali, placówek edukacyjnych i centrów administracyjnych
jest nie tylko wykonalna, ale może
przyczynić się w ostatecznym rozrachunku do radykalnego obniżenia
zużycia energii (ponad 50%).
W ramach ambitnego, czteroletniego projektu BRICKER, którego

realizacja rozpoczęła się w 2013 r.,
prowadzone są demonstracyjne modernizacje trzech obiektów: centrum
administracyjne w Hiszpanii, budynek
uniwersytecki w Belgii i szpital w
Turcji. Rozwiązania obejmują montaż
przygotowanej na miarę elewacji,
innowacyjne materiały izolacyjne
i wysokowydajne okna.
W Hiszpanii projekt demonstracyjny
polega na renowacji obiektów administracji regionu Estremadura w miejscowości Mérida. W ramach remontu wykorzystane zostaną technologie,
których jak dotąd nie stosowano
jednocześnie. W szczególności projekt polega na połączeniu parabolicznych kolektorów słonecznych (PTC),
kotła na biomasę, agregatu kogeneracyjnego na bazie tzw. organicznego
cyklu Rankine'a (ORC), adsorpcyjnego agregatu chłodniczego i chłodni
kominowej.
Po zakończeniu prac kompleks biurowy ma służyć pozostałej części regionu za wzorzec i zachęcać do dalszego
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii – zwłaszcza światła sło-

necznego i biomasy – których
region ma pod dostatkiem. Przygotowany zostanie projekt powielenia, aby ocenić możliwość
potencjalnego wykorzystania
w innych budynkach administracji
państwowej.
W Belgii demonstracja przeprowadzana jest w zespole budynków należącym do Uniwersytetu
w Liège. Podobnie jak w Hiszpanii, partnerzy projektu BRICKER
dążą do przeprowadzenia skalowalnej i powtarzalnej renowacji
o wysokiej efektywności energetycznej istniejącego, państwowego budynku niemieszkalnego, aby
osiągnąć obniżenie zużycia energii
o 50%.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/obnizanie-opolowe-zuzycia-energii-wbudynkach-uzytecznoscipublicznej
© Unia Europejska, 2014
Źródło: CORDIS
http://cordis.europa.eu/

NCBJ: reaktor produkujący ciepło dla przemysłu możliwy
za 12 lat
przez ten sektor jest energia jądroNarodowe Centrum Badań Jądrowa" - powiedział PAP Kajetan Różycki
wych (NCBJ) wystąpiło z wnioz NCBJ, pełniący funkcję przewodniskiem o dofinansowanie projektoczącego organizacji Nuclear Cogenerawania
wysokotemperaturowego
tion Industrial Initiative-Task Force
reaktora
chłodzonego
gazem
(NC2I-TF), której zadaniem
(HTR) z fundujest wdrażanie technologii
szy Euratomu w
jednoczesnej
produkcji
ramach programu Horyzont
„Reaktor HTR może dostarczać ciepła i elektryczności
w reaktorach jądrowych.
2020, czyli najparę wodną o temperaturze
"Celem naszego programu
większego euponad 550 stopni Celsjusza do jest opracowanie w ciągu
ropejskiego
trzech lat wstępnej dokuprogramu dla
zastosowań przemysłowych.”
mentacji reaktora HTR,
badań i rozwoprodukującego ciepło dla
ju.
przemysłu, takiej, która
W odróżnieniu
pozwoli o wystąpienie o większe
od klasycznych reaktorów lekkopieniądze na dokumentację szczegówodnych, HTR może dostarczać
łową. A na podstawie tej szczegółoparę wodną o temperaturze ponad
wej dokumentacji można już myśleć
550 stopni Celsjusza do zastosoo wystąpieniu o pozwolenie na budowań przemysłowych. "Przemysł
wę. Całe przedsięwzięcie realizujemy
odpowiada za jedną czwartą emisji
we współpracy z ponad dwudziestoCO2 w Europie. Większość poma partnerami z kilkunastu państw
chodzi z produkcji ciepła do różUE oraz USA" - dodał Różycki.
nych procesów przemysłowych
Według
Tomasza
Jackowskiego
i w zasadzie jedynym realnym spoz NCBJ, działającego w Komitecie
sobem, by zredukować emisje oraz
zmniejszyć zużycie paliw kopalnych
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Wykonawczym platformy technologicznej Sustainable Nuclear Energy
Technology Platform (SNETP, ciała
doradczego Komisji UE), polski
przemysł jest potencjalnym adresatem takiego rozwiązania, bo ze
względu na koszty emisji CO2
poszukuje sposobu zastąpienia
źródeł ciepła na węgiel, a z kolei
gaz nie wchodzi tu w rachubę, bo
jest w Polsce drogi.
"Jeżeli znajdzie się poważnie zainteresowany klient przemysłowy, to
taka jądrowa elektrociepłownia
mogłaby powstać w ciągu 12 lat.
Termin jest bardzo krótki ale realny i to jest termin do przyjęcia, na
co wskazują nasze rozmowy
z przemysłem" - dodał Jackowski.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/ncbj-reaktorprodukujacy-cieplo-dla-przemyslumozliwy-za-12-lat
Źródło: PAP
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CORDIS Express: wielkie wyzwanie energetyczne
Jeżeli chodzi o energię, to dwie
rzeczy nie ulegają wątpliwości.
Pierwsza: energia ma kluczowe
znaczenie dla jakości naszego życia
i jest decydującym czynnikiem konkurencyjności gospodarki i zatrudnienia. Druga: nasz obecny, oparty
na paliwach kopalnych system energetyczny nie jest zrównoważony,
bowiem istotnie przyczynia się do
zmiany klimatu i jest poważnie uzależniony od importu z niewielkiego
grona krajów.
Kwestia zmiany klimatu staje się
coraz bardziej nagląca. We wrześniu tysiące osób wyległo na ulice
w proteście przed szczytem klimatycznym ONZ w Nowym Jorku, na
którym spotkało się 120 przywódców rządów. Każdy miał 4 minuty
na przedstawienie swojego punktu
widzenia. Nie jest zaskoczeniem, że
jedną z głównych trosk przywódców i ich rządów jest sposób, w jaki
moglibyśmy sprostać wyzwaniu
zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię i stymulować
wzrost gospodarczy, walcząc jednocześnie ze zmianą klimatu.
Badania nad energią oraz innowacje

mogą odegrać zasadniczą rolę
w sprostaniu temu podwójnemu
wyzwaniu i z tego właśnie względu
jest to jeden z priorytetów programu „Horyzont 2020”. Odpowiadając na ważne wyzwanie społeczne
„Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia”, badania nad energią
powinny wspomagać przejście na
niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny system energetyczny.
Pod względem budżetu, w programie „Horyzont 2020” przewidziano
5 931 mln EUR na badania nad
energią niejądrową na lata 20142020 oraz 1 603 mln EUR na badania nad energią jądrową na lata
2014-2018. Pierwsze zaproszenia
do składania propozycji projektów
już zostały otwarte.
W ramach wielu projektów dofinansowanych ze środków unijnych
już są prowadzone intensywne prace nad sprostaniem temu wyzwaniu
energetycznemu, omawianemu
przez przywódców w Nowym Jorku.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
it ems /c or d is - expres s -w ie lk ie -

wyzwanie-energetyczne
© Unia Europejska, 2014
Źródło: CORDIS

Inteligencja narzędziem do otwarcia rynku samochodów
elektrycznych
W ramach dofinansowanego
ze środków unijnych projektu OPENER opracowano inteligentne sposoby na osiąganie przez samochody
elektryczne efektywności energetycznej, znacznie zwiększając w ten
sposób ich atrakcyjność komercyjną.
Nasza oparta na paliwach gospodarka musi przejść kapitalną restrukturyzację, jeżeli Europa ma osiągnąć
swoje ambitne cele redukcji emisji.
Jednym z ważnych elementów tej
układanki może być zintensyfikowana komercjalizacja samochodów
elektrycznych, które korzystają
z bezemisyjnych źródeł energii i nie
emitują CO2 ani innych zanieczyszczeń. Dodatkową korzyścią jest to,
że samochód elektryczny jest cichszy i wytwarza mniej drgań.
Dlaczego zatem nie ma większej
liczby samochodów elektrycznych
na drogach? Koszt to ważny argument, ale kluczową przeszkodą jest
ograniczony zasięg, co obniża ich
atrakcyjność jako realnej alternaty-

wy dla samochodów zasilanych
paliwem. Potrzebna jest wyższa
efektywność energetyczna, aby
oszczędzać energię akumulatora
i to właśnie osiągnięto w toku prac
nad dofinansowanym ze środków
unijnych projektem OPENER
(Optimal ENErgy consumption and
Recovery based on a system network).
Po trzech latach intensywnej współpracy i po zainwestowaniu 4,4 mln
EUR, partnerzy projektu OPENER
zaprezentowali niedawno w Hiszpanii dwa demonstracyjne samochody
elektryczne. Zwiększenie zasięgu
osiągnięto nie tylko za pomocą
udoskonalonych technologii akumulatorów, ale dzięki opracowaniu
inteligentnego systemu zarządzania
energią i jej odzysku.
W szczególności zespół pracował
nad usprawnieniem układu hamulcowego, systemu nawigacji i czujników otoczenia. Zamontowano
także adaptacyjny tempomat, aby
zagwarantować jeszcze oszczędniejszą jazdę. Te funkcje „eko-

podróżowania” mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia efektywności energetycznej i zachowania energii akumulatora.
Bezpieczeństwo to kolejna siła napędowa
projektu – czujniki nie są ukierunkowane
li tylko na efektywność energetyczną, ale
także na wysyłanie ostrzeżeń w odpowiednim momencie. Zoptymalizowane
przewidywania zasięgu zapewniają rzetelne informacje o pozostałym dostępnym
zasięgu pojazdu, pozwalając uniknąć niechcianych i potencjalnie ryzykownych
przystanków z powodu wyczerpania się
akumulatora.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
ite ms/ int e ligenc ja -nar ze d ziem - d ootwarcia-rynku-samochodowelektrycznych
© Unia Europejska, 2014
Źródło: CORDIS
http://cordis.europa.eu/

Powstało Małopolskie Laboratorium Budownictwa
Energooszczędnego
Na terenie Politechniki Krakowskiej
otwarto Małopolskie Laboratorium
Budownictwa Energooszczędnego
(MLBE). Według władz województwa
inwestycja wpisuje się w strategię regionu, której jednym z priorytetów jest
budownictwo energooszczędne (…).
Nowatorski budynek powstał w kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul.
Warszawskiej w centrum miasta.
W pięciopiętrowym obiekcie o łącznej
powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych utworzono 14 stref klimatycznych i energetycznych, gdzie naukowcy będą prowadzić badania właściwości materiałów oraz technologii

w zależności od warunków klimatycznych. Gmach spełniający wymagania
charakteryzujące budynki pasywne
wyposażono w ok. 3 tysiące specjalistycznych czujników, które będą monitorować m.in. stworzone we wnętrzu strefy klimatyczne i energetyczne. Znalazło się w nim też wiele unikatowych urządzeń m.in.: manekin
termiczny, umożliwiający prowadzenie
badań komfortu użytkowania pomieszczeń czy komory do badań paneli fotowoltaicznych.
Koszt inwestycji wyniósł ponad
20 mln zł; ponad 17 mln zł to unijne
dofinansowanie z Małopolskiego Re-

gionalnego Programu Operacyjnego.
(…) Uzupełnieniem dla krakowskiego
laboratorium jest powstały w Tarnowie poligon energooszczędności. Jego
celem będzie transfer do przemysłu
efektów pracy badawczej krakowskiego ośrodka: wyników badań,
nowoopracowanych czy ulepszanych
technologii.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/powstalo-malopolskielaboratorium-budownictwaenergooszczednego
Źródło: PAP

Portal MERIL
Portal MERIL (Mapping of the European Research Infrastructure Landscape)
został uruchomiony w październiku
2010 r. przez Europejską Fundację
Nauki (European Science Foundation).
Portal zapewnia dostęp do bazy danych o europejskiej infrastrukturze
badawczej we wszystkich dziedzinach
nauki.
Celem MERIL jest m.in.: zwiększenie
dostępu naukowców do zasobów,
usług i urządzeń oferowanych przez
nowoczesną infrastrukturę badawczą

oraz wspieranie wymiany dobrych
praktyk między koordynatorami
infrastruktury badawczej, aby zoptymalizować działanie i wykorzystanie
infrastruktur badawczych w Europie.
Baza ma także umożliwić decydentom ocenę stanu infrastruktury badawczej i wesprzeć właściwe wydatkowanie środków na jej dalszy rozwój.
Według definicji przyjętej w projekcie MERIL, europejska infrastruktura
badawcza jest urządzeniem albo

(wirtualną) platformą, która zapewnia
wspólnocie naukowe j za soby
i usługi potrzebne do prowadzenia
badań w danej dziedzinie. Taka infrastruktura może być zlokalizowana w
jednym miejscu lub rozproszona,
może też być e-infrastrukturą.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/portal-meril
Źródło: PAP

Ja i mój dom w inteligentnej sieci energetycznej – konkurs
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Weź udział w konkursie „Ja i mój dom
w inteligentnej sieci energetycznej“. Poznaj bliżej temat inteligentnych
sieci energetycznych w Polsce i działanie mikroinstalacji OZE. Dowiedz się,
jak obniżyć rachunki za prąd i zgarnij
nagrody. Do wygrania tablety i gry
edukacyjne od Domu z Energią. Włącz
się do zabawy!
Idea konkursu
Konkurs „Ja i mój dom w inteligentnej
sieci energetycznej“ skierowany jest do
dzieci, młodzieży oraz dorosłych, począwszy od najmłodszych odbiorców
energii elektrycznej, a kończąc na ich

rodzicach. Jego celem jest zachęcenie
społeczeństwa, indywidualnych odbiorców energii elektrycznej do nauki
właściwego zarządzania energią
z poszanowaniem środowiska naturalnego, przybliżenie idei prosumenta
oraz inteligentnych sieci energetycznych.
- Pragniemy rozbudzić pasje poznawcze, zwiększyć zainteresowanie naukami technicznymi, szczególnie związanymi z energetyką oraz mikroinstalacjami, a także podnieść poziom świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Dodatkowo chcemy zachęcić uczestników konkursu do poszukiwania informacji na temat inteligentnych sieci energetycznych oraz sposobów ich wdrożenia. Istotnym elementem jest nauka oszczędzania prądu
poprzez zastosowanie odpowiednich
rozwiązań oraz zmianę codziennych
nawyków korzystania z energii elektrycznej – opowiada organizator.
Jak wygrać?

Zadaniem uczestników jest nadesłanie pracy konkursowej w terminie od
1 października do 1 grudnia 2014.
Organizatorzy przygotowali zadania
w trzech kategoriach wiekowych: do
12 lat, od 13 do 20 lat oraz od 21 lat.
Aby pomóc w zrozumieniu tematu
inteligentnych sieci energetycznych
oraz przygotowaniu się do zadania
udostępniono również pomoce edukacyjne. Nagrodami w konkursie są
tablety oraz gry edukacyjne.
Wszystkie informacje nt. konkursu
„Ja i mój dom w inteligentnej sieci
energetycznej“, regulamin i opis zadań znajdują się na stronie
www.konkurs.domzenergia.pl
Zachęcamy do zgłębiania tematu
inteligentnych sieci energetycznych
oraz udziału w konkursie.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ja-i-moj-dom-w-inteligentnejsieci-energetycznej-konkurs
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Instytuty badawcze apelują o więcej pieniędzy z budżetu
Dotacja z budżetu państwa dla instytutów badawczych w ostatnich latach
wyraźnie spadła. Przedstawiciele
instytutów,
podczas
posiedzenia
sejmowej
podkomisji,
apelowali
w czwartek
o wzrost
nakładów
budżetowych, co
pomoże tym instytucjom m.in.
w walce o europejskie granty.
W Polsce obecnie działa 116 instytutów badawczych, prowadzących
badania naukowe i prace rozwojowe
ukierunkowane na wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Podobnie jak
wydziały uczelni czy instytuty PAN
otrzymują one z budżetu państwa
tzw. dotację statutową.
Z danych przedstawionych w czwartek przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wynika, że z
roku na rok wielkość tej dotacji spada. W 2012
roku otrzymały
one łącznie z
budżetu państwa
ponad
654 mln zł, w
roku
2013
blisko 516 mln
zł, a dotacja w
roku
2014
wyniosła blisko
455 mln zł.
"Widać potrzebę zwiększenia dotacji
statutowej w instytutach badawczych. Co prawda przychody instytutów w 2013 roku wyniosły 6,4 mld

złotych, a dotacja statutowa sięgnęła
516 mln zł, czyli stanowiła tylko 8,6
proc. dochodów. Jest to jednak ważna pula pieniędzy, która
napędza instytutom
możliwość zwiększenia
przychodów poprzez
udział w projektach
krajowych i międzynarodowych" - powiedział
podczas posiedzenia
podkomisji stałej ds.
ekonomiki edukacji
i nauki przewodniczący
Rady Głównej Instytutów Badawczych Leszek Rafalski.
Podkreślił, że instytuty badawcze
mają ogromne ambicje, aby zaistnieć
w unijnym programie Horyzont
2020. Jednak przygotowanie do
udziału w jednym z projektów w
Horyzoncie 2020 kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nieco mniejszych pieniędzy - rzędu kilkunastu
tysięcy złotych - zespoły badawcze
potrzebują na przygotowanie wniosków do konkursów krajowych
Narodowego Centrum Nauki czy
Narodowego
Centrum
Badań i Rozwoju.
"Mamy świadomość, że
finansowanie
z
dotacji
statutowej na
p r ze s tr z en i
ostatnich
dwóch
lat
uległo wyraźnemu zmniejszeniu. Rok
2012 jest o tyle niedoskonałym punktem odniesienia, bo był jeszcze ro-

kiem względnej obfitości środków,
jeśli chodzi o budżet nauki" - powiedział wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego Marek Ratajczak. "Mam
pełną świadomość, że nawet te instytuty, które mają duże przychody
z innych źródeł niż dotacja statutowa,
nie wszystko mogą z tych źródeł
finansować. Stąd bardzo istotna jest
rola samej dotacji statutowej" - podkreślił Ratajczak.
Przypomniał, że w 2014 roku na niższą dotację dla instytutów badawczych miała wpływ ocena parametryczna jednostek naukowych, prze-

prowadzona w roku 2013. W porównaniu z poprzednią parametryzacją
mniej instytutów otrzymało kategorię
najwyższą. W 2013 roku najwyższą
kategorią A+ i A mogło pochwalić się
71 instytutów badawczych, a w roku
2014 już tylko 43. "To się przełożyło
na wymiar przyznawanej tym jednostkom dotacji" - zaznaczył Ratajczak.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/instytuty-badawcze-apeluja-owiecej-pieniedzy-z-budzetu
Źródło: PAP
Źródło fotografii: Wikimedia Commons

Resort nauki nie wyklucza działań ws. utrzymania nowej
infrastruktury
Resort nauki nie wyklucza działań
związanych z utrzymaniem infrastruktury badawczej sfinansowanej
ze środków UE.
Kiedy różne ośrodki naukowe ubiegały się o pieniądze na nowe inwestycje w ramach pierwszej perspektywy
finansowej UE - były proszone
o wnikliwą analizę przyszłych możliwości związanych z utrzymaniem
nowo powstającej infrastruktury.
Każdy musiał zadeklarować, że poniesie koszty jej utrzymania - przypomniał wiceminister.

Jak jednak zapewnił, władze resortu
nauki mają świadomość, że w części
przypadków możliwości utrzymania
tych obiektów oceniano być może
zbyt optymistycznie. (…)
Jego zdaniem "nie można przechodzić
do porządku dziennego nad tym, że
pewne obiekty, kluczowe dla polskiej
nauki, mogłyby zostać niewykorzystane". Ratajczak poinformował też, że
resort nauki "przewiduje pewne działania ukierunkowane na rzecz podmiotów, które tego typu problemy
zgłaszają".

Jak sugerował, potrzeby związane
z utrzymaniem nowej infrastruktury
można uwzględnić w ramach szeroko rozumianej dotacji statutowej.
"Po to zabiegaliśmy o wzrost nakładów na naukę w 2015 r." - wyjaśnił.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/resort-nauki-nie-wykluczadz ia lan -ws -utr zyman ia -now ejinfrastruktury
Źródło: PAP

Powstanie europejskiej przestrzeni badawczej wymaga
krajowych reform
UE jest na dobrej drodze do zbudowania europejskiej przestrzeni badawczej
(ERA), jednak jej operacyjność jest
uzależniona od wdrożenia reform na
szczeblu państw członkowskich. Taki
stan
rzeczy
zarysowuje
s pr a w o z d an i e
okresowe
w
sprawie
ERA
przedstawione
przez Komisję
Europejską.
Od 2000 r.
Europa pracuje
nad
budową
europejskiej
przestrzeni
badawczej
(ERA) – otwartej na świat, opartej na
rynku wewnętrznym i umożliwiającej
swobodny przepływ badaczy, wiedzy
naukowej i technologii. Opublikowane
niedawno sprawozdanie okresowe
(2014 Progress Report) przedstawia
ogólny obraz postępu prac nad priorytetami ERA we wszystkich państwach
członkowskich i niektórych krajach
stowarzyszonych.
Jak czytamy w sprawozdaniu, państwa
członkowskie w coraz szerszym wymiarze wdrażają mechanizmy wspomagają-

ce ERA i odzwierciedlają je w swoich
krajowych programach reform. Na
przykład krajowe systemy badań naukowych w Europie znacznie się zbliżyły do priorytetów ERA i praktycznie
każde państwo członkowskie
przyjmuje
krajową strategię w zakresie badań
i innowacji.
Jednak,
jak
odnotowano
w sprawozdaniu, nadal
utrzymują się
duże różnice
między państwami członkowskimi pod
względem przydzielania funduszy na
badania naukowe.
Tymczasem wzrasta współpraca transnarodowa między państwami członkowskimi na szczeblu programowym
i stanowi ona obecnie element krajowych strategii w 16 państwach członkowskich. Pod względem rozwoju
infrastruktury, 22 państwa członkowskie przyjęły krajowe harmonogramy
działań w zakresie infrastruktury badawczej.

Sprawozdanie podaje także informacje
o postępach pod względem równości
płci – kolejny, czołowy priorytet ERA.
Pozytywnym akcentem jest fakt, że
konkretne uregulowania i/lub krajowe
strategie w sprawie równości płci
w publicznych badaniach naukowych
zostały przyjęte przez ponad połowę
państw członkowskich. Pomimo tego
Komisja uznaje jednak nadal, że tempo
realnych zmian jest nazbyt powolne.
Innym priorytetem ERA jest optymalizacja przepływu i transferu wiedzy
naukowej oraz dostępu do niej. Do tej
pory 20 państw członkowskich podjęło konkretne kroki w celu wsparcia
otwartego dostępu do publikacji naukowych, ale jedynie pięć dysponuje
odpowiednimi przepisami w sprawie
otwartego dostępu do danych naukowych. W sumie sprawozdanie wskazuje, że krajowe strategie, inicjatywy
i praktyki są nadal fragmentaryczne,
a nadto niektóre z nich nie odzwierciedlają należycie unijnej definicji
otwartego dostępu.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/powstanie-europejskiejp r z es t r z en i - ba d a w c z e j - wym a g a krajowych-reform
© Unia Europejska, 2014
Źródło: CORDIS

Kolarska-Bobińska: w tym roku na badania i rozwój wydamy
1 proc. PKB
Polska w tym roku osiągnie 1 proc.
PKB w wydatkach na badania i rozwój
- powiedziała w Brukseli minister nauki
i szkolnictwa wyższego Lena KolarskaBobińska. Zapowiedziała, że spotka się
z ministrami skarbu i obrony, by rozmawiać o finansowaniu badań i rozwoju.
Minister, która brała udział w spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za konkurencyjność, powiedziała
dziennikarzom, że w październiku zaprezentowany zostanie raport ws.
nakładów na badania i rozwój (B+R)
w Polsce.
"Spodziewamy się, że w tym roku osiągniemy 1 proc. PKB (w wydatkach na
B+R - PAP), ponieważ z jednej strony
nastąpił bardzo duży skok w wydatkach z budżetu państwa na naukę w przyszłym roku będziemy mieli ponad 10-proc. wzrost - a z drugiej strony mamy rosnące nakłady z firm prywatnych" - oświadczyła.
Polska od lat należy do państw UE
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o najniższych wydatkach na badania
i rozwój. Z danych Eurostatu wynika,
że w 2012 r. wydaliśmy na ten cel
0,9 proc. PKB, podczas gdy średnia
dla UE wyniosła ponad 2 proc. Naszą
bolączką są zwłaszcza niskie wydatki
sektora prywatnego - z ogółu środków przeznaczanych w Polsce na B+R
niespełna 30 proc. pochodzi od
przedsiębiorstw. Zdecydowana większość to środki publiczne. Tymczasem
w gospodarkach rozwiniętych, np.
w USA, Japonii czy Niemczech, 2/3
środków na B+R pochodzi z sektora
prywatnego.
Zdaniem Kolarskiej-Bobińskiej sytuacja się jednak zmienia i jesteśmy na
najlepszej drodze, by do 2020 r. osiągnąć nakłady na badania i rozwój na
poziomie 1,7 proc. PKB, zgodnie
z naszymi deklaracjami złożonymi na
forum UE. Średnia dla wszystkich
państw unijnych ma do 2020 r. wynieść 3 proc. PKB.

Minister przyznała, że zwolnienie
rozwoju gospodarczego może spowodować pewne trudności w zwiększaniu wydatków na B+R, jednak - jej
zdaniem - są rezerwy, z których można korzystać. "Jeśli się spojrzy na
spółki skarbu państwa, które wykazują kompletny brak zainteresowania
inwestowaniem w badania i rozwój,
to nawet jak gospodarka zwolni,
a one się zainteresują tym celem,
mamy jeszcze ogromną przestrzeń,
którą będą mogły wypełnić" - zaznaczyła. Zapowiedziała, że spotka się
z szefem resortu skarbu Włodzimierzem Karpińskim, by rozmawiać na
ten temat.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/kolarska-bobinska-w-tym-rokuna-badania-i-rozwoj-wydamy-1-procpkb
Źródło: PAP
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Prof. Lewenstein: Polska może przyciągać zagranicznych
naukowców
Polska może być atrakcyjna dla uczonych z innych krajów. Najlepsze
ośrodki oferują coraz lepsze pieniądze i wysoką jakość badań - mówi
PAP prof. Maciej Lewenstein - polski
fizyk, dwukrotny zdobywca prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds.
Badań.
"Polska może być atrakcyjna dla badaczy z zagranicy. Formalnie skończyłem pracować w Polsce w 1994
roku, od tamtego czasu wiele się
w kraju zmieniło. Teraz również
w Polsce jest dostęp do dużych pieniędzy, zwłaszcza dla uczonych pracujących w naukach doświadczalnych,
co oczywiście wiąże się z wejściem
kraju do Unii Europejskiej. Jest coraz
więcej instytucji naukowych, w których dostaje się dobre pensje. Najlepsze ośrodki w Polsce już przyciągają zagranicznych badaczy" - powiedział PAP prof. Lewenstein z katalońskiego Instytutu Fotoniki (ICFO)
w Castelldefels pod Barceloną
(Hiszpania).
Walkę o zagranicznych badaczy zdaniem naukowca - trzeba też wygrywać organizując ośrodki w atrakcyjnych miejscach. "Z tego powodu
w ulotkach o moim instytucie jest
oczywiście mowa o tym, że Barcelona jest kapitalna i że Leo Messi gra

najlepiej w piłkę. Podobnie promocja
wygląda w Gdańsku czy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam zawsze są
naukowcy, którzy przyjeżdżają na
dłuższy pobyt" - podkreślił prof. Lewenstein.
O obecność badaczy - obcokrajowców w Hiszpanii postarała się m.in.
wspierana przez kataloński rząd fundacja ICREA - Institucio Catalana de
Recerca I Estudis Avançats (Kataloński
Instytut Badań i Studiów Wyższych).
W ciągu 12 lat swojego istnienia zaoferowała obcokrajowcom 250 miejsc
we wszystkich dziedzinach nauki.
"Ściągnęła w ten sposób najlepszych
ludzi z całego świata, w tym mnie
i moją żonę. To nie wymaga znów tak
dużego budżetu. Polska też mogłaby
sobie na to pozwolić" - opisał rozmówca PAP.

Ok. 15 mld euro do
2020 r. na wsparcie
innowacji w Polsce
Około 15 mld euro do 2020 r. może
być wydane w Polsce na wsparcie
innowacyjnych projektów realizowanych głównie przez przedsiębiorstwa
oraz uczelnie i instytuty badawcze –
szacuje NCBR. Prawie 4,5 mld euro
mają stanowić fundusze unijne.
Zastępca dyrektora Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),
Leszek Grabarczyk powiedział PAP,
że na wsparcie projektów badawczorozwojowych (B+R) realizowanych
przez przedsiębiorstwa oraz uczelnie
i instytuty badawcze w latach 20142020 może być wydane ok. 15 mld
euro. „Taka kwota może być wydana
po uwzględnieniu wszystkich dotacji
na poziomie krajowym i regionalnym”
- dodał. Zaznaczył, że 15 mld euro to
„pieniądze publiczne przeznaczone na
badania, rozwój i innowacje”.
„Trzeba pamiętać, że do każdego
publicznego euro będzie musiało być
dołożone jedno euro z kieszeni pry-

W Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels prof. Lewenstein pracuje
od 2005 roku. Na teoretyczne badania w dziedzinie optyki kwantowej
i fizyki ultrazimnych gazów dwukrotnie otrzymał prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) wart
około 2 mln euro. Wśród naukowców w Polsce tak prestiżowy grant to
wciąż rzadkość. Od 2007 r. ERC Starting Grant otrzymało zaledwie dziesięciu polskich młodych badaczy,
a trzech wybitnych, doświadczonych
naukowców - ERC Advanced Grant.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/prof-lewenstein-polska-mozeprzyciagac-zagranicznych-naukowcow
Źródło: PAP

Fot. Zbigniew Siraga
watnej jako potwierdzenie wiarygodności projektu. Jestem przekonany,
że w Polsce na realizację projektów
innowacyjnych jest wystarczająco
dużo pieniędzy” - dodał Grabarczyk.
Jak przyznał, „największym wyzwaniem w nadchodzących latach będzie
mądre zainwestowanie dostępnych
pieniędzy”. Wyjaśnił, że będzie „to
najprawdopodobniej ostatni okres, w
którym w Polsce będą dostępne tak
duże fundusze”. Jego zdaniem te
pieniądze powinny być wydane
w taki sposób, który pozwoli na
realizacje nowych inwestycji, powstanie tysięcy nowych firm i utworzenie
dodatkowych miejsc pracy.
„Nadchodzące lata są ostatnim okresem na zbudowanie mocnych fundamentów trwałego dobrobytu w Polsce, na poziomie zbliżonym do krajów zachodnich” - powiedział.
Jestem przekonany, że „w Polsce
istnieje potencjał zarówno na uczel-

niach jak i w przedsiębiorstwach do
tego, aby te pieniądze wykorzystać
efektywnie”.
Koordynator Zespołu prasowego
NCBR, Kamil Melcer poinformował
PAP, że w latach 2014-2020 przedsiębiorcy mają być głównymi beneficjentami funduszy przeznaczonych na
projekty badawczo-rozwojowe i to
przedsiębiorcy mają określać główne
kierunki prac badawczorozwojowych. „Ta rola liderów, która do tej pory przypadała uczelniom,
instytutom badawczym, które proponowały przedsiębiorcom pewne
przedsięwzięcia, zostanie odwrócona
i to przedsiębiorcy będą musieli wychodzić z inicjatywą”-powiedział Melcer.
Cały artykuł
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/ok-15-mld-euro-do-2020-r-nawsparcie-innowacji-w-polsce
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/1617613-part_10_energy_v2.0_en.pdf
Konkurs na projekty dotyczące efektywności energetycznej, konkurencyjnej energii niskoemisyjnej, inteligentnych miast
i społeczności.
Efektywność energetyczna
EE 2 – 2015: Buildings design for new highly energy performing
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
EE 5 – 2014/2015: Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating
a market for deep renovation
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 6 – 2015: Demand response in blocks of buildings
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 7 – 2014/2015: Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 9– 2014/2015: Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy
policies and measures
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 10 – 2014/2015: Consumer engagement for sustainable energy
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 11 – 2014/2015- New ICT-based solutions for energy efficiency
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 13 – 2014/2015: Technology for district heating and cooling
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 14 - 2014/2015: Removing market barriers to the uptake of efficient heating and cooling solutions
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 15 – 2014/2015: Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 16 – 2014/2015: Organisational innovation to increase energy efficiency in industry
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 17 – 2015: Driving energy innovation through large buyer groups
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 18 2014/2015: New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy
cycle from heat production to transformation, delivery and end use
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
EE 19 – 2014/2015: Improving the financeability and attractiveness of sustainable energy investments
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 20 – 2014/2015: Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investment schemes and projects
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
EE 21 – 2014/2015: Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sustainable energy
Termin składania wniosków: 4.06.2015.
Konkurencyjna energia niskoemisyjna
LCE 2 – 2014/2015: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating
Termin składania wniosków— drugi etap 2015: 5.05.2015.
LCE 3 – 2014/2015: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 4 – 2014/2015: Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating and cooling technologies
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 5 – 2015: Innovation and technologies for the deployment of meshed off-shore grids
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
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LCE 6 – 2015: Transmission grid and wholesale market
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 9 – 2015: Large scale energy storage
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 11 – 2014/2015: Developing next generation technologies for biofuels and sustainable alternative fuels
Termin składania wniosków—drugi etap 2015: 5.05.2015.
LCE 12 – 2014/2015: Demonstrating advanced biofuel technologies
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 14 – 2014/2015: Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 15 – 2014/2015: Enabling decarbonisation of the fossil fuel-based power sector and energy intensive industry through CCS
Termin składania wniosków—drugi etap: 5.05.2015.
LCE 16 – 2014: Understanding, preventing and mitigating the potential environmental impacts and risks of shale gas exploration
and exploitation
Termin składania wniosków—drugi etap: 23.09.2015.
LCE 17 – 2015: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants
Termin składania wniosków—drugi etap: 5.05.2015.
LCE 18 – 2014/2015 : Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy solutions
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 19 – 2014/2015 : Supporting coordination of national R&D activities
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 21 – 2015: Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
LCE 23 – 2015: Supporting the community in deploying a common framework for measuring the energy and environmental efficiency of the ICT-sector
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
Inteligentne miasta i społeczności
SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large
scale demonstration - first of the kind) projects
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
SCC 3 – 2015 : Development of system standards for smart cities and communities solutions
Termin składania wniosków: 5.05.2015.
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617612-part_9_food_security_v2.0_en.pdf
ISIB-12B-2014/2015: Public-Public Partnerships in the bioeconomy
Termin składania wniosków: 11.06.2015.
ISIB-4B-2014/2015: Improved data and management models for sustainable forestry
Termin składania wniosków – pierwszy etap: 3.02.2015, drugi etap: 11.06.2015.
Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617614-part_11_transport_v2.0_en.pdf
MG.1.9-2015. International cooperation in aeronautics with Canada
Termin składania wniosków: 23.04.2015.
GV.6-2015: Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimized emissions
Termin składania wniosków: 15.10.2015.
GV.8-2015: Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid
Termin składania wniosków: 15.10.2015.
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617615-part_12_climate_action_v2.0_en.pdf
WASTE-6-2015: Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
WATER-2-2014/2015: Integrated approaches to water and climate change
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
WATER-3-2014/2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
SC5-4-2015: Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015, drugi etap: 8.09.2015.
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Konkursy międzynarodowe
SC5-11E-2014/2015: New solutions for sustainable production of raw materials
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
SC5-12B-2014/2015: Innovative and sustainable solutions leading to substitution of raw materials
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
SC5-18B-2014/2015: Coordinating and supporting Earth Observation research and innovation in the EU, and in the North African, Middle East, and Balkan region
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 21.04.2015.
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617617-part_14_secure_societies_v2.0_en.pdf
DRS-12-2015: Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under
“smart meters” threats
DRS-13-2015: Critical Infrastructure Protection topic 2: Demonstration activity on tools for adapting building and infrastructure
standards and design methodologies in vulnerable locations in case of natural or man-originated catastrophes
DRS-14-2015: Critical Infrastructure Protection topic 3: Critical Infrastructure resilience indicator - analysis and development of
methods for assessing resilience
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 27.08.2015.
DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617622-c_2014_5008_1_annex_erc_v2.0_en.pdf
Proof of Concept
Celem projektów jest sprawdzenie możliwości zastosowania wyników innowacyjnych projektów realizowanych w ramach
konkursów Europejskiej Rady Badań (ERC). Konkurs dla osób realizujących granty ERC lub osób, które zakończyły realizację
grantów ERC nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu PoC. Dofinansowanie projektu wynosi 150 tys. euro na
okres do 18 miesięcy.
Termin składania wniosków: 23.04.2015, 1.10.2015.
Advanced Grant
Konkurs skierowany do doświadczonych, wybitnych naukowców dowolnej narodowości, którzy zamierzają prowadzić działalność badawczą w dowolnym państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym. Tematyka wniosków jest dowolna.
Termin składania wniosków: 21.10.2014, 2.06.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
Starting Grants
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 2-7 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek, natomiast projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Maksymalny poziom dofinansowania – 1,5-2 mln euro na okres 5 lat.
Termin składania wniosków: 3.02.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html
Consolidator Grants
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek, natomiast projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem.
Maksymalny poziom dofinansowania – 2-2,75 mln euro na okres 5 lat.
Termin składania wniosków: 12.05.2015.
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/1617602-part_2_fet_v2.0_en.pdf
Działania Marie Skłodowskiej Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych, umejetności miękkich. Szkolenia mają
tworzyć możliwości rozwoju kariery i wymiany wiedzy, poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców.
Ponadto mają przygotowywać naukowców do podjęcia obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617603-part_3_msca_v2.0_en.pdf
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Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)
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 Europie lub poza
Europą. Program szczególnie wspiera powrót i reintegrację naukowców spoza Europy oraz powrót do pracy po przerwie
w karierze naukowej.
Termin składania wniosków: 10.09.2015.
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)
Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego służącego poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych w ramach istniejących, międzynarodowych, doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu
transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Termin składania wniosków: 13.01.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)
Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę
pracowników pomiędzy przedstawicielami tych sektorów.
Termin składania wniosków: 28.04.2015.
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/1617604-part_4_infrastructures_v2.0_en.pdf
WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych
Celem konkursów będzie zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznej. Nacisk zostanie położony na
interakcje i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617605 part_5_leadership_introduction_v2.0_en.pdf
Nanotechnology and Advanced Materials for low-carbon energy technologies and Energy Efficiency
NMP 2 – 2015: Integration of novel nanomaterials into existing production lines
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 3 – 2015: Manufacturing and control of nanoporous materials
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
NMP 6 – 2015: Novel nanomatrices and nanocapsules
Termin składania wniosków: 26.03.2015.
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—pierwszy etap: 26.03.2015, drugi etap: 8.09.2015.
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—pierwszy etap: 26.03.2015, drugi etap: 8.09.2015.
NMP 24 – 2015: Low-energy solutions for drinking water production
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 26.03.2015, drugi etap: 8.09.2015.
Factories of the Future
FoF 11 – 2015: Flexible production systems based on integrated tools for rapid reconfiguration of machinery and robots
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
FoF 13 – 2015: Re-use and re-manufacturing technologies and equipment for sustainable product lifecycle management
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
FoF 14 – 2015: Integrated design and management of production machinery and processes
Termin składania wniosków: 4.02.2015.
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 SPIRE: 04.02.2015.
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
Energy- Efficient Buildings (EeB)
EeB 5 – 2015: Innovative design tools for refurbishment at building and district level
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 EeB: 04.02.2015.
UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617618 part_15_spreading_excellence_v2.0_en.pdf
ERA CHAIRS
W ramach konkursu uczelnie i inne kwalifikujące się organizacje badawcze uzyskają wsparcie w przyciąganiu i utrzymywaniu
wysokiej jakości zasobów kadrowych oraz we wdrażaniu zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia doskonałości. Przewodniczący ERA CHAIRS powinien być wybitnym naukowcem i menedżerem badań w danej dziedzinie z doświadczeniem
i sukcesami na stanowisku kierowniczym. Powinien zbudować własny zespół i wspomagać organizację badawczą
w znaczącej poprawie osiągnięć naukowych i skuteczniejszym pozyskiwaniu konkurencyjnego dofinansowania.
Termin składania wniosków: 15.10.2014.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-2.html
TWINNING
Celem projektów jest wzmocnienie potencjału naukowo-technologicznego i innowacyjnego instytucji mających siedzibę
w kraju o niższym potencjale badawczym poprzez nawiązanie przez te instytucje współpracy z co najmniej dwoma europejskimi ośrodkami wiodącymi w obszarze, w którym instytucje o mniejszym potencjale chcą się rozwijać.
Termin składania wniosków: 7.05.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064-h2020-twinn-2015.html
EURATOM
Konkursy w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów jądrowych, zarządzania odpadami promieniotwórczymi, ochrony
przed promieniowaniem, przekrojowych aspektów rozszczepienia jądrowego, rozwoju kompetencji jądrowych na szczeblu
Unii oraz aspektów społeczno-gospodarczych.
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617623 c_2014_5009_1_annex_en_euratom_v_2.0_en.pdf
WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE WODORU I OGNIW PALIWOWYCH 2 - FCH 2 JU
Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru i Ogniw Paliwowych jest formą partnerstwa publiczno-prywatnego wspierającego badania
w zakresie technologii wodoru i ogniw paliwowych. FCH JU tworzona jest wspólnie przez Komisję Europejską, Industry Gruping i Research Gruping.
FCH-01.1-2014: Standardization of components for cost-efficient fuel cell systems for transportation applications
FCH-01.2-2014: Cell and stack components, stack and system manufacturing technologies and quality assurance
FCH-01.3-2014: Development of advanced fuel cell systems and system components
FCH-01.4-2014: Hydrogen storage standardisation and components optimization for mass production
FCH-01.5-2014: Development of cost effective and reliable hydrogen refuelling station components and systems for fuel cell
vehicles
FCH-01.6-2014: Engineering studies for large scale bus refuelling
FCH-01.7-2014: Large scale demonstration of refuelling infrastructure for road vehicles
FCH-02.1-2014: Research in electrolysis for cost effective hydrogen production
FCH-02.10-2014: Demonstrating the feasibility of central large scale electrolysers in providing grid services and hydrogen
distribution and supply to multiple high value markets
FCH-02.11-2014: Large scale fuel cell power plant demonstration in industrial/commercial market segments
FCH-02.2-2014: Decentralized hydrogen production from clean CO2-containing biogas
FCH-02.3-2014: Stationary fuel cell system diagnostics: development of online monitoring and diagnostics systems for reliable
and durable fuel cell system operation
FCH-02.4-2014: Robust manufacturing of stationary fuel cells with reduced quality control costs
FCH-02.5-2014: Innovative fuel cell systems at intermediate power range for distributed combined heat and power generation
FCH-02.6-2014: Development of centrifugal hydrogen compressor technology
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FCH-02.7-2014: Stand-alone hydrogen purification systems for new hydrogen pathways
FCH-02.8-2014: Improvement of electrolyser design for grid integration
FCH-02.9-2014: Significant improvement of installation and service for fuel cell systems by Design-to-Service
FCH-03.1-2014: Hydrogen territories
FCH-04.1-2014: Educational initiatives
FCH-04.2-2014: Develop strategies to raise public awareness of fuel cell and hydrogen technologies
FCH-04.3-2014: Pre-normative research on vented deflagrations in containers and enclosures for hydrogen energy applications
Termin składania wniosków FCH-JU: 6.11.2014.
http://www.fch-ju.eu/news/pre-announcement-fch-ju-call-2014
MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
Celem Funduszu jest promocja regionalnego współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez
wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz inicjatyw związanych
z wymianą młodzieży i współpracą transgraniczną.
Małe granty
termin składania wniosków: 1.12.2014, 1.03.2015.
http://visegradfund.org/
FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
SKILLS – INTER
Celem programu jest rozwój umiejętności młodych uczonych z zakresu popularyzowania nauki.
W programie mogą brać udział doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce;
doktorzy będący pracownikami naukowymi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę
w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP – do 6 lat po doktoracie; absolwenci studiów doktoranckich do 12
miesięcy od uzyskania stopnia doktora, zamierzający realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP. Program realizowany jest w formie szkoleń oraz konkursu na zaprezentowanie projektu naukowego o charakterze
interdyscyplinarnym w najbardziej przystępny i zrozumiały sposób.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.10.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/konkurs-popularyzatorski-inter/
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/
SKILLS-COACHING
Celem programu jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych
etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Program umożliwia pracę pod okiem doświadczonego coacha.
Termin składania wniosków: 31.10.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/
START
Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez
umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Do programu mogą aplikować wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi
sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w przypadku
kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich), są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra
lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie
badań naukowych, mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje
książkowe). Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł. W edycji 2015 Fundacja przyzna ok. 130 rocznych
stypendiów.
Termin składania wniosków: 31.10.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Przegląd konkursów
krajowe
SKILLS MENTORING FNP
Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera pracę w parach mentormentorowany 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: 31.10.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp/
SKILLS IMPULS
Promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczorozwojowych. Program dla uczestników projektu SKILLS. W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.
Termin składania wniosków: 5.11.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-konkurs-impuls/
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. Można przygotować zarówno cykl wykładów czy spotkań, pisać bloga jak i zaprojektować
aplikację na smartfona służącą do popularyzowania wiedzy.
Termin składania wniosków: 30.11.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-engage/
SKILLS-PRAXIS (STAŻE)
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: 15.12.2014.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
SKILLS - SZKOLENIA
Szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, szkolenia dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości, warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej, szkolenia z zakresu upowszechniania nauki. Do udziału w szkoleniach
zaproszone są osoby zamieszkałe w Polsce, będące: pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktorantami z polskich jednostek naukowych, absolwentami studiów doktoranckich do
12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.fnp.org.pl/szkolenia-z-zakresu-prezentacji-wynikow-badan-naukowych-2/
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/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
KONKURS NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NAUKOWCÓW Z WALONIĄ-BRUKSELĄ
W ramach niniejszego Programu środki przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności
statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację tych projektów.
Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
Termin składania wniosków: 31.10.2014.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-wymiane-osobowa-naukowcow-z-walonia-bruksela.html
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„GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ” W 2014 ROKU
Program „Granty na granty” to 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-ramach-programugranty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-w-2014-r.html

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2014.
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-15-09-2014
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2014.
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-2014
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2014.
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-15-09-2014

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
BIOSTRATEG
Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach
Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu na bazie
wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach, 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;
- leśnictwo i przemysł drzewny.
Termin składania wniosków: 13.10.2014.
http://ncbir.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/aktualnosci/art,2880,otwarcienaboru-wnioskow-w-i-konkursie-w-ramach-programu-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html
POLSKO-JAPOŃSKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA
Wnioskodawcą w konkursie może być: jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe lub
konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie
jednostki naukowe.
Tematyka projektów powinna obejmować jeden lub więcej z poniższych obszarów:
- Highly efficient next generation power technologies;
- Carbon Capture and Storage technologies;
- Efficiency improvements for coal fired power plants (refurbishment);
- Advanced materials for high temperature use in power plants;
- Lignite upgrading (eg. lignite drying);
- Coal Gasification, Coal to synthetic natural gas;
- Coal to liquid;
- Sustainable coal resources management.
Termin składania wniosków: 24.10.2014.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/japonia/aktualnosci/art,2886,otwarcie-i-konkursu-w-ramachpolsko-japonskiej-wspolpracy-badawczej.html

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
PATENT PLUS
Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską
i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
Termin składania wniosków: 5.11.2014.

http://ncbir.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/aktualnosci/art,2935,iv-konkurs-w-ramach-programu-patentplus.html

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
(NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
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.
Podprogram działań na rzecz środowiska obejmuje trzy obszary priorytetowe: ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, różnorodność biologiczną, zarządzanie i informację w zakresie środowiska.
Podprogram działań na rzecz klimatu obejmuje trzy priorytety: łagodzenie skutków klimatycznych, dostosowywanie się do
skutków zmiany klimatu; zarządzanie i informację w zakresie klimatu.
Termin składania wniosków w Komisji Europejskiej: 16.10.2014.
http://ec.europa.eu/environment/life/

INNE
KONKURS O NAGRODĘ ABB
Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 zł. Przyznane
zostaną również dwa wyróżnienia po 15 000 zł każde. Zgłaszane prace muszą dotyczyć następującej tematyki: elektroenergetyka, automatyka i diagnostyka przemysłowa, energoelektronika, inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania; zaawansowane technologie i systemy inżynierskie,
technologie i systemy informatyczne, nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach
przemysłowych.
Konkurs ma charakter dwuetapowy.
Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 15.11.2014.
http://new.abb.com/pl/o-nas/technologie/korporacyjne-centrum-badawcze-abb/inicjatywy/konkurs-o-nagrode-abb-edycja2014-2015

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
2014.10.12 - 2014.10.15
Zakopane
XXVIII Konferencja z cyklu:
"Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce
Krajowej" pt. " Paliwa w energetyce– uwarunkowania, perspektywy"
Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: rynki i giełdy paliw
i energii, wykorzystanie krajowych surowców energetycznych, tendencje
rozwojowe polskiego i światowego
sektora paliw i energii, konkurencyjność
paliw i energii, ceny paliw i energii, prognozy zapotrzebowania na paliwa, energię elektryczną i cieplną, strategie rozwoju polskiego górnictwa i energetyki,
pakiet klimatyczno - energetyczny, procesy wzbogacania węgla.
http://www.min-pan.krakow.pl/se/
2014.10.13 - 2014.10.15
Cernobbio, Włochy
Hydro 2014
Konferenc ja d otyc ząc a postępu
w planowaniu i realizacji energetycznych
systemów wodnych małej i dużej skali,
elektrowni szczytowo-pompowych oraz
morskich systemów energetycznych
ostatnich kilku lat.
http://www.hydropowerdams.com/hydro-2014.php?c_id=88
2014.10.13 - 2014.10.14
Londyn, Wielka Brytania
Energy from Waste 2014
Konferencja dotycząca możliwości posykiwania energii z odpadów. Zgodnie
z przewidywaniami analityków przychody ze światowego rynku energii odpadów wzrosną z 18 mld dolarów w 2012
roku do ponad 28,6 bln dolarów do
roku 2016. Wzrost ma być związany
z budową nowych obiektów na całym
świecie.
http://www.smionline.co.uk/energy/uk/conference/energyfrom-waste
2014.10.14
Berlin, Niemcy
Spotkanie dla instytucji z Polski
i Niemiec zainteresowanych współpracą transnarodową
Wkrótce zostaną ogłoszone nabory
w ramach programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej 2014-2020.
Aby zachęcić do współpracy podmioty

z obydwu krajów, reprezentanci Polski i Niemiec w komitetach programów transnarodowych wraz z krajowymi punktami kontaktowymi organizują spotkanie 14 października
w Berlinie.
http://europasrodkowa.gov.pl/item/32
0-trwa-rejestracja-na-spotkanie-dlainstytucji-z-polski-i-niemieczainteresowanych-wspolpracatransnarodowa-berlin-14pazdziernika-2014-r
2014.10.14 - 2014.10.17
Poznań
Targi Poleko
Targi poświęcone m.in. odnawialnym
źródłom energii, ekologii, ochronie
środowiska oraz gospodarce komunalnej.
http://poleko.mtp.pl/pl/poleko_w_pig
ulce/o_poleko/
2014.10.14 - 2014.10.16
Paryż, Francja
World Nuclear Exhibition
Wystawa dotycząca energetyki jądrowej.
https://www.world-nuclearexhibition.com/
2014.10.14 - 2014.10.16
Bruksela, Belgia
Biofuels for Low-Carbon Transport and Energy Security
Konferencja dotycząca biopaliw,
w tym roli biopaliw w systemie energetyki niskoemisyjnej, perspektyw
przemysłu biopaliwowego, rozwoju
technologii całego łańcucha dostaw
biopaliw oraz wartości i końcowego
wykorzystania biopaliw w transporcie
drogowym, morskim i powietrznym.
http://www.biofuelstp.eu/spm6/spm6.
html
2014.10.15
Warszawa
IV Europejski Meeting Gospodarczy "Ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE na lata
2020-2030 nowe propozycje,
stare grzechy"
Celem konferencji jest zaprezentowanie opinii organizacji gospodarczych
UE wobec przedstawionych w styczniu ram polityki klimatyczno- energetycznej UE na lata 2020-2030 oraz

debata z szerokim udziałem interesariuszy mająca na celu wypracowania wspólnego apelu (Apel Warszawski) w sprawie polityki klimatyczno – energetycznej
UE..
http://www.cire.pl/item,97913,7.html
2014.10.15
Warszawa
Bilansowanie Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego w kontekście zwiększonego udziału źródeł
zmiennych w systemie
Ostatnio wprowadzone modyfikacje na
rynku bilansującym w postaci wprowadzenia Operacyjnej Rezerwa Mocy, interwencyjnej rezerwy zimna oraz redukcji zapotrzebowania odbiorców znacznie
usprawnia działanie rynku. Pytanie jest o
dalszy kierunek rozwoju i bilansowanie
systemu elektroenergetycznego w warunkach znaczącego udziału źródeł rozproszonych – zmiennych oraz ewentualną integrację z rynkiem europejskim.
Bezpieczny, sterowalny i przewidywalny
system można uzyskać podejmując kilka
skoordynowanych działań w zakresie
regulacji prawnych, zmian organizacyjnych jak i zaimplementowanych rozwiązań technologicznych. Na to pytanie i na
wiele innych w zakresie bilansowania
znajdą Państwo odpowiedź podczas
naszych warsztatów.
http://wew2014.psew.pl/
2014.10.16
Białystok
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
2014.10.16 - 2014.10.17
Słok koło Bełchatowa
Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy
Forum jest dwudniowym spotkaniem
konferencyjno – warsztatowym, które
gromadzi specjalistów z sektora biomasy. Podczas dwóch dni forum będą Państwo mieli możliwość wzięcia udziału
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w dyskusjach specjalistów na temat
eksploatacji, bezpieczeństwa technologicznego, konserwacji i przerabiania
kotłów do spalania i współspalania
biomasy.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/forum-technologii-wenergetyce-spalanie-biomasybelchatow2014/index.php/zaproszenie
2014.10.16 - 2014.10.17
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
2014.10.21 - 2014.10.24
Szczyrk
Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014
W czasie konferencji przedyskutowane zostaną problemy związane z budową i eksploatacją kotłów; ocenie
poddane zostaną współczesne osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie
rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych kotłów oraz
kotłowych urządzeń pomocniczych;
dojdzie do wymiany doświadczeń
eksploatacyjnych, a także wybrane
zostaną optymalne kierunki nowych
inwestycji i planowanych modernizacji.
http://www.icbt.polsl.pl/
2014.10.21
Wrocław
Dobry wiatr dla regionów
Cykl konferencji, które stanowią
odpowiedź na potrzebę podniesienia
jakości debaty społecznej dotyczącej
przyszłości energetycznej w różnych
regionach Polski, w tym przede
wszystkim wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W programie
każdej konferencji zostały uwzględnione zagadnienia związane z uwarunkowaniami i specyfiką danego regionu.

http://www.regionalne.psew.pl/index.
php?option=com_content&view=arti
cle&id=22&Itemid=12&lang=pl

na rozwój inwestycji w polskiej elektroenergetyce.
http://energetykon.pl/?cat=669

2014.10.22 - 2014.10.23
Bremen, Niemcy
ACI’s 3rd Carbon Dioxide Utilisation Summit 2014
Konferencja dotycząca możliwości
wykorzystania CO2.
http://www.wplgroup.com/aci/confere
nces/eu-cco3.asp

2014.10.24
Warszawa
Jak chronić know-how w przedsiębiorstwie
Celem szkolenia jest przedstawienie
instrumentów ochrony know-how
w przedsiębiorstwie w relacjach wewnętrznych, z kontrahentami, urzędami
i z sądami. Szczególny nacisk zostanie
położony na ochronę tajemnic przedsiębiorstwa względem pracowników.
http://www.btprogress.com/szkolenia.p
hp?art=785&jak_chronic_knowhow_w_przedsiebiorstwie

2014.10.22 - 2014.10.24
Freiburg, Niemcy
Local Renewables Conference
2014
Konferencja dotycząca kształtowania
rozwoju regionalnego poprzez transformację energetyczną, w tym współpracę z lokalnymi interesariuszami, innowacje technologiczne, sposób
identyfikacji źródeł finansowania działań lokalnych.
http://www.local-renewablesconference.org/freiburg2014
2014.10.23
Wrocław
Kongres Smart City
Podczas kongresu będziemy poszukiwać 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
2014.10.23
Warszawa
VII Konferencja Problemowa
ENERGETYKON Energia - Klimat-Gospodarka - Społeczeństwo
Podczas pierwszego panelu dyskutowane będą problemy rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego, w tym bariery prawne - krajowe
i unijne, bariery organizacyjne i koncepcyjne, bariery finansowe. W tym
panelu poszukiwane będą odpowiedzi
m.in. na pytania: na ile rozwiązania
legislacyjne krajowe i unijne wpływają

2014.10.24
Wrocław
Infrastruktury badawcze w Horyzoncie 2020
Szkolenie dotyczące obszaru
"infrastruktury badawcze" w programie
Horyzont 2020. Szkolenie poprowadzi
dr Wiesław Studencki z Krajowego
Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych UE, ekspert do Komitetu
H2020.
http://rpk.wroclaw.pl/index.html
2014.10.24
Olsztyn
Zasady finansowania i realizacji
projektów – Horyzont 2020 –
szkolenie
Spotkanie skierowane jest do osób
zainteresowanych realizacją projektów
z Programu Ramowego Horyzont 2020
oraz do służb finansowo–księgowoadministracyjnych, które zajmują się
administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych.
http://www.kpk.gov.pl/?event=zasadyfinansowania-i-realizacji-projektowhoryzont-2020-szkolenie
2014.10.28 - 2014.10.29
Warszawa
Project Manager w energetyce
Warsztaty tworzą możliwość spotkania
grupy specjalistów związanych z realizacją projektów dla branży energetycznej
i inspiracji do podejmowania działań
podnoszących wydajność pracy. Formuła „praktycy dla praktyków” pozwala
uczestnikom dzielić się warsztatem
wypracowanych funkcjonalnych narzę-
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dzi i tym samym zachęca do zwrócenia
uwagi na rozwiązania podnoszące efektywność realizowanych projektów.
http://www.trioconferences.pl/wydarzen
ie/project-management-w-energetyce
2014.10.29
Kraków
Efektywność energetyczna
w przemyśle
Spotkanie dotyczące efektywności energetycznej w przemyśle.
http://seminaria.trademedia.us/2014/inde
x.php?option=com_content&view=articl
e&id=117&Itemid=426
2014.10.30
Warszawa
II konferencja "Kogeneracja - perspektywy rozwoju inwestycji"
Wysokosprawna kogeneracja uzyskała
rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby
ułatwić zainteresowanym inwestycje
w tę technologię firma Progress Group
zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą
uczestnikom Konferencji praktyczne
i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów
mogło skorzystać z proponowanego
wsparcia.
http://progressgroup.pl/83konferencje/300-kogeneracja.html
2014.10.30 - 2014.10.31
Dusseldorf, Niemcy
Successful Research & Innovation
(R&I) in Europe 2014 – 6th European Networking Event
Spotkanie brokerskie dla poszukujących
parterów do realizacji projektów programu Horyzont 2020, m.in w obszarze
Energia oraz w Akcje Marii Skłodowskiej
- Curie.
http://horizon2020.zenit.de/index.php?id
=2
2014.10.30
Warszawa
Białe certyfikaty – Forum Efektywności Energetycznej 2014
Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych na konferencji znalazły się m.in.
podsumowanie II przetargu (wnioski,
statystyki, najczęstsze błędy, przesłanki
do odrzucenia ofert, obowiązek umorzenia, uiszczanie opłaty zastępczej),
regulacje prawne odnośnie efektywności
energetycznej, pozyskiwanie „białych
certyfikatów” (wypełnianie wniosków,
terminy, zasady udziału w przetargu),
technologie poprawiające efektywność

energetyczną, audyt efektywności
energetycznej, obrót białymi certyfikatami.
http://ecoenergytrade.pl/wydarzenia/p
rogramfee2014/
2014-10-30
Kielce
From local sustainable energy
action plans to real projects
Warsztaty służące budowaniu lokalnego potencjału. Jednym z głównych
celów warsztatów jest prezentacja
lokalnych przykładów udanego wdrożenia planów energetycznych, promowanie zrównoważonego rozwoju
i informowanie o nowych możliwościach finansowania inwestycji
i przedsięwzięć energetycznych.
http://managenergy.net/workshops/18
86#.VDaWn1ewSTw
2014.11.05 - 2014.11.06
Warszawa
Konferencja Smart Cities: Efektywność energetyczna w rozwoju obszarów miejskich
Celem konferencji jest przedstawienie dobrych praktyk oraz zagadnień
związanych z zarządzaniem
(uregulowania prawne oraz mechanizmy wsparcia).
http://www.pimot.eu/newsy/642 konferencja-smart-cities
2014.11.05 - 2014.11.06
Sosonowiec
Targi Energetyki Prosumenckiej
i Odnawialnych Źródeł Energii
Targi PROSUMENT to pierwsze
i jedyne wydarzenie targowe w Polsce kompleksowo poświęcone energetyce prosumenckiej i odnawialnym
źródłom energii. W ramach Targów
możliwe będzie spotkanie specjalistów różnego rodzaju branż, skupiających się na rozwoju innowacyjnych
i nowoczesnych rozwiązań w energetyce. Głównym celem Targów jest
prezentacja oraz popularyzacja już
funkcjonujących technologii i produktów z zakresu energetyki prosumenckiej oraz najnowocześniejszych rozwiązań sektora odnawialnych źródeł
energii, a także propagowanie energetyki niskoemisyjnej.
http://www.exposilesia.pl/prosument/
pl/

2014.11.06
Szczecin
Kongres Smart City
Podczas kongresu będziemy poszukiwać
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
2014.11.06
Warszawa
Białe certyfikaty – wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych
Nowelizacja ustawy, doświadczenia
po II przetargu, obrót, audyt
Specjalistyczny warsztat dotyczący systemu wsparcia przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej,
jakim są świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty.
Podczas warsztatów przedstawione
zostaną również informacje dotyczące
perspektywy dla systemu białych certyfikatów i innych form wspierania efektywności energetycznej w nowej ustawie
o efektywności energetycznej.
http://cenerg.ien.com.pl/wydarzenia/even
ts/biale-certyfikaty-wsparcie-realizacjiinwestycji-efektywnosciowychnowelizacja-ustawy-doswiadczenia-po-iiprzetargu-obrot-audyt
2014.11.06 - 2014.11.07
Sandomierz
Forum ochrony środowiska
Zespół powermeetings.eu zaprasza do
udziału w Forum ochrony środowiska.
Podczas tego spotkania, omówiony zostanie wpływ aktualnie wprowadzanych oraz projektowanych regulacji
środowiskowych na przemysł w Polsce
i na świecie.
http://www.powermeetings.eu/konferen
cje/en/forum-ochrony-srodowiska/
2014.11.06 - 2014.11.07
Main, Niemcy
Solar Energy Technology in Development Cooperation
Konferencja dotycząca technologii solarnych. Przedstawiony zostanie przegląd
technologii i projektów dot. energetyki
słonecznej, czynniki polityczne, społecz-
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ne i ekonomiczne wpływające na
możliwość wdrażania technologii.
http://www.otti.de/veranstaltung/id/so
lar-energy-technology-indevelopment-cooperation.html
2014.11.07-2014.11.08
Radom
Ekoinnowacje - czym są?
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić
innowacyjny pomysł? Czy warto go
wdrożyć i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te pytania padną już niebawem. W listopadzie w Radomiu w
ramach projektu „Ekokreatywni, czyli
od pomysłu do wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń dotyczący ekoinnowacji, wspierania rozwoju projektów opartych na badaniach naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych
oraz zaawansowanej technologii.
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii,
przedstawicieli jednostek naukowobadawczych, a także studentów.
www.eko-kreatywni.pl
2014.11.10 - 2014.11.11
Berlin, Niemcy
4th International Workshop on
Integration of Solar Power into
Power Systems
Warsztaty dotyczące integracji energii słonecznej w systemach elektroenergetycznych.
http://www.solarintegrationworkshop
.org/
2014.11.11 - 2014.11.13
Berlin, Niemcy
13th International Workshop on
Large-Scale Integration of Wind
Power into Power Systems
Międzynarodowe warsztaty dotyczące technicznej i ekonomicznej wielkoskalowej integracji energii wiatrowej w systemach elektroenergetycznych oraz możliwości rozwoju w tym
zakresie.
http://www.windintegrationworkshop
.org/
2014.11.12
Bruksela, Belgia
ALGADISK European Training
Event
Projekt ALGADISK ma na celu stworzenie reaktora do produkcji biomasy

z glonów. Reaktor ma mieć parametry pozwalające mu konkurować
z obecnym systemem upraw alg.
Dzięki innowacyjnej konstrukcji reaktor będzie skalowalny, automatyczny,
będzie mógł służyć do wychwytywania CO2 zarówno w fazie ciekłej
i gazowej.
http://setis.ec.europa.eu/newsroomitems-folder/algadisk -european training-event
2014.11.12 - 2014.11.13
Sewilla, Hiszpania
CSP Today Sevilla 2014
8 edycja konferencji dotyczącej skoncentrowanej energii słonecznej. Podczas spotkania firmy realizujące projekty w zakresie skoncentrowanej
energii słonecznej podzielą się swoimi
doświadczeniami dotyczącymi możliwości realizacji takich projektów na
różnych rynkach i w różnych warunkach.
http://www.csptoday.com/csp/index.p
hp
2014.11.12
Brukslea, Belgia
Stakeholder Forum of the Fuel
Cells and Hydrogen Joint Undertaking
Pierwsze spotkanie partnerów FCH
JU 2014-2020.
http://www.fch-ju.eu/node/596
2014.11.13 - 2014.11.14
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. Szkolenie jest
skierowane przede wszystkim do
osób odpowiedzialnych w jednost-

kach naukowych za proces komercjalizacji wyników badań naukowych.
http://www.btprogress.com/szkolenia.p
hp?art=781&umowy_w_praktyce_%E2
%80%93_komercjalizacja_wynikow_bad
an_naukowych
2014.11.14-2014.11.15
Radom
Finansowanie ekoinnowacji - nowe
perspektywy
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić innowacyjny pomysł? Czy warto go
wdrożyć i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te pytania padną już niebawem.
W listopadzie w Radomiu w ramach
projektu „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia“ rozpoczyna się cykl
szkoleń dotyczący ekoinnowacji, wspierania rozwoju projektów opartych na
badaniach naukowych, rozwiązaniach
innowacyjnych oraz zaawansowanej
technologii. Projekt skierowany jest do
przedsiębiorców zainteresowanych
wdrażaniem innowacyjnych technologii,
przedstawicieli jednostek naukowobadawczych, a także studentów.
www.eko-kreatywni.pl
2014.11.17
Poznań
Polski Kongres Energii Odnawialnej - Energia Jutra
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. Kongres jest wydarzeniem
cyklicznym. Składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych w największych miastach w Polsce, głównie stolicach regionów.
http://www.energiajutra.eu/kongres
2014.11.18 - 2014.11.20
Lublin
VII edycja Targów Energetycznych
ENERGETICS
ENERGETICS to ważne spotkanie branży energetycznej w Polsce. Istotą
ENERGETICS jest nie tylko prezentacja
nowoczesnych urządzeń, aparatury
i technologii dla przemysłu energetycznego, ale również wymiana doświadczeń przez specjalistów z całej Polski
i zagranicy. Znajdą się wśród nich m.in.
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przedstawiciele zakładów energetycznych, biur projektowych, działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych, elektrycy i instalatorzy.
http://www.energetics.targi.lublin.pl/
2014.11.18 - 2014.11.19
Licheń
V I I K o nf e r e nc j a N a uk o w o Techniczna Remonty i utrzymanie
ruchu w energetyce
Spotkanie dotyczące strategii ukierunkowanej na efektywne utrzymanie ruchu,
najistotniejszych zadań, jakie stoją przed
osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie majątku w polskich elektrowniach,
diagnostyki, bezpieczeństwa, budowy
nowych mocy i modernizacji istniejących
bloków.
http://www.kierunekenergetyka.pl/konfe
rencja,1502,9386.html
2014.11.19
Warszawa
Aktualne r egulacje p rawne
w ciepłownictwie
Jest to kolejne z cyklu spotkań poświęconych zmianom regulacyjnym dla szeroko rozumianej branży energetycznej.
Tym razem Eksperci skupią się na aktualnych oraz planowanych regulacjach dla
rynku ciepłowniczego.
http://www.powermeetings.eu/konferen
cje/en/szkolenie-aktualne-regulacjeprawne-w-cieplownictwie-2014/
2014.11.19 - 2014.11.21
Kazimierz Dolny/ Kozienice
II Konferencja "Realizacja Bloków
na Parametry Nadkrytyczne"
Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza
do udziału w II Konferencji Technicznej
„Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”. Spotkanie odbędzie się
w dniach 19-21 listopada 2014 r. Pierwsze dwa dni Konferencji będą miały
miejsce w Hotelu Król Kazimierz w
Kazimierzu Dolnym, natomiast trzeci –
na terenie Elektrowni Kozienice
(Świerże Górne).
http://nowaenergia.com.pl/2014/03/19/iikonferencja-techniczna-realizacjablokow-na-parametry-nadkrytyczne/
2014.11.19 - 2014.11.21
Szklarska Poręba
Konferencja „Paliwa z Odpadów
2014”

Tematyka konferencji obejmie aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych w
zakresie energetycznego wykorzystania odpadów, wytwarzania i właściwości paliw formowanych, skojarzonej gospodarki odpadowo energetycznej, badań właściwości
odpadów i produktów powstałych na
ich bazie, ekologicznych skutków
zagospodarowania odpadów, wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych, a także monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami i prawnych aspektów gospodarki odpadami.
http://www.eurogospodarka.pl/energ
etyka/konferencja-paliwa-z-odpadow2014
2014.11.19 - 2014.11.20
Madryt, Hiszpania
Lignofuels 2014
To dwudniowa doroczna konferencja
zgromadzi kluczowych interesariuszy
branży bioenergii, którzy będą dyskutować o
możliwościach rozwoju
i perspektywach rynku, biopaliwach
2G, strategiach gospodarczych i politycznych dotyczących biopaliw oraz
projektach badawczo-rozwojowych
w tym zakresie.
http://www.wplgroup.com/aci/confere
nces/eu-eef6.asp
2014.11.20
Opole
Kongres Smart City
Podczas kongresu będziemy poszukiwać 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
2014.11.21-2014.11.22
Radom
Patent w przedsięwzięciach ekoinnowacyjnych
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić
innowacyjny pomysł? Czy warto go
wdrożyć i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te pytania padną już niebawem. W listopadzie w Radomiu
w ramach projektu „Ekokreatywni,

czyli od pomysłu do wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń dotyczący
ekoinnowacji, wspierania rozwoju
projektów opartych na badaniach
naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych oraz zaawansowanej technologii.
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii,
przedstawicieli jednostek naukowobadawczych, a także studentów.
www.eko-kreatywni.pl
2014.11.24
Bruksela, Belgia
RRIN Energy Project Development Workshop - Horizon
2020 Calls 2015
Spotkanie brokerskie służące poszukiwaniu parterów do realizacji projektów obszaru Energia programu
Horyzont 2020. Spotkanie będzie
dotyczyło przyszłorocznych konkursów.
http://www.errin.eu/content/errinenergy-project-developmentworkshop-horizon-2020-calls-2015
2014.11.25
Poznań
Kongres Smart City
Podczas kongresu będziemy poszukiwać 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
2014.11.25 - 2014.11.28
Wisła
XIII Konferencja "Systemy Inform a t y c z n e w E n er g e ty c e
SIwE'14"
Knferencja poświęcona rozwiązaniom
IT dedykowanym dla energetyki.
http://siwe.ptpiree.com.pl/
2014.11.27
Warszawa
Gwarancje pochodzenia energii
odnawialnej
Szkolenie dotyczące nowego mechanizmu wsparcia OZE jakim są gwarancje pochodzenia procedury,

Wydarzenia
wymagania formalne, rola Wytwórcy
i Operatora sieci.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/szkolenie-gwarancjepochodzenia-energii-odnawialnejzdzislaw-muras-2014/

2014.11.28-2014.11.29
Radom
Transfer technologii ekoinnowacyjnych
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić
innowacyjny pomysł? Czy warto go
wdrożyć i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te pytania padną już niebawem. W listopadzie w Radomiu w
ramach projektu „Ekokreatywni, czyli
od pomysłu do wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń dotyczący ekoinnowacji, wspierania rozwoju projektów opartych na badaniach naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych
oraz zaawansowanej technologii.
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii,
przedstawicieli jednostek naukowobadawczych, a także studentów.
www.eko-kreatywni.pl
2014.12.05-2014.12.06
Radom
Efekty środowiskowe w przedsięwzięciach ekoinnowacyjnych
Czym są ekoinnowacje? Jak ocenić
innowacyjny pomysł? Czy warto go
wdrożyć i jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te pytania padną już niebawem. W listopadzie w Radomiu w
ramach projektu „Ekokreatywni, czyli
od pomysłu do wdrożenia“ rozpoczyna się cykl szkoleń dotyczący ekoinnowacji, wspierania rozwoju projektów opartych na badaniach naukowych, rozwiązaniach innowacyjnych
oraz zaawansowanej technologii.
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii,
przedstawicieli jednostek naukowobadawczych, a także studentów.
www.eko-kreatywni.pl

Fot. Dick Mudde
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.

Centrum Integracji
Badań Energetycznych
CENERG

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

CENERG

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

Głównym celem działania CENERG jest koordynacja i integracja badań
energetycznych w Instytucie Energetyki, w Polsce i w Europie Środkowej
oraz wsparcie rozwoju nowych technologii energetycznych.
CENERG prowadzi działania wspierające rozwój w IEn badań
nad nowymi technologiami energetycznymi odpowiadającymi polskim
i europejskim strategiom w tej dziedzinie, rozpoznaje nowe kierunki badań oraz możliwości aplikacji w polskich i europejskich programach finansowania prac badawczych i rozwojowych. CENERG uczestniczy w działaniach promujących badania prowadzone w IEn, wspiera współpracę IEn
z ośrodkami badawczymi w Polsce i w Europie, uczestniczy w tworzeniu
platformy wymiany informacji naukowej w IEn i organizuje cykliczne seminaria naukowe, warsztaty i konferencje służące wymianie informacji na
temat działań badawczych prowadzonych w IEn i w Polsce.
CENERG oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego
w konkursach na krajowe i międzynarodowe projekty badawczowdrożeniowe i wspomagające we wszystkich obszarach tematycznych.
Oferta obejmuje:

pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymaganiami konkursu,

pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projektowego,

napisanie pełnego wniosku projektowego,

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

www.cenerg.com.pl
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