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Szczęśliwego Nowego Roku!!!
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Z okazji Nowego Roku
życzymy Państwu zdrowia,
samych wspaniałych dni,
wszelkiej pomyślności
i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
Zespół CENERG

Nowy system finansowania jednostek naukowych

Ważne tematy:
 Sukces turbin pływowych
optymistycznym sygnałem
dla przyszłości energetyki
morskiej
 OpenAIRE2020 obietnicą
wolnego dostępu do
wyników H2020 dla
wszystkich
 Budżet nauki na rok
2015
 Model ekosystemu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów akademickich i naukowych

Od 1 stycznia 2015 r. weszło
w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 18 grudnia 2014
r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania
środków finansowych na naukę na finansowanie działalności
statutowej.
Wszystkie publiczne instytucje
w Polsce, które prowadzą
badania naukowe – instytuty
Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze czy wydziały
uczelni – otrzymują z budżetu
państwa tzw. dotację statutową. Podstawą jej wyliczania
była wysokość dofinansowania
z budżetu państwa z poprzedniego roku. Ten system obowiązuje od wielu lat. W 2014
roku ta „stała przeniesienia”
wynosiła średnio 77 proc.

dotacji dla jednostek naukowych, jednak w niektórych przypadkach było to nawet 90 proc.
dofinansowania z ubiegłego
roku.
Nowy system finansowania
nauki zaczął obowiązywać od
początku 2015 roku. Wraz
z jego wprowadzeniem zniknęła
stała przeniesienia. Podstawą do
naliczania dotacji jest teraz kategoria naukowa obrazująca potencjał jednostki i jakość prowadzonych przez nią badań.
Taką ocenę co cztery lata przeprowadza Komitet Ewaluacji
Jednostek Naukowych złożony
z wybitnych naukowców. Najlepszym instytucjom naukowym
przyznaje kategorie „A+” lub
„A”, dobre otrzymują kategorię
„B”, najsłabsze kategorię „C”.
Oparcie systemu finansowania
na tej ocenie spowoduje, że

radykalnie wzrośnie jej znaczenie. Wysokość dotacji ma premiować rzeczywiste osiągnięcia
naukowe i jakość prowadzonych prac badawczych. Zwiększy się w tej ocenie także znaczenie międzynarodowych
grantów badawczych, zwłaszcza
tych uzyskiwanych z największego europejskiego programu
naukowego Horyzont 2020.
Nowy system w finansowania
nauki będzie wdrażany stopniowo. W okresie przejściowym –
do 2017 roku – wprowadzone
zostaną maksymalne progi,
o jakie może się zmniejszyć lub
zwiększyć dotacja dla jednostki
naukowej.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiado
mosc/items/nowy-systemfinansowania-jednosteknaukowych
Źródło: MNISW

Opracowywanie niezawodnej supersieci energii wiatrowej
dla Europy
Dofinansowany ze środków UE
projekt MEDOW to przedsięwzięcie szkoleniowe, w ramach którego
wskazano zbudowanie sieci prądu
stałego (DC) jako skuteczny sposób przesyłu i współdzielenia energii wiatrowej. Taka paneuropejska
sieć, w miejsce prostych połączeń
punkt-punkt, podniesie niezawodność i pomoże zbilansować podaż
i popyt na energię.
Koncepcja ta ma przełożenie praktyczne. Coraz więcej nowych farm
wiatrowych rozmieszczanych jest
na morzu, gdzie prędkości wiatru
są wyższe, a turbiny mniej uciążliwe, niemniej oznacza to, że energia
jest generowana daleko od miejsca
jej użytkowania. Znalezienie wydajniejszych sposobów transportowania energii do sieci na lądzie przyniesie znaczące oszczędności. Pomysł europejskiej sieci odnawialnych źródeł energii zyskał poparcie
zarówno środowisk akademickich,
jak i działaczy na rzecz ochrony
środowiska.
Sieć DC opiera się na nowo powstającej technologii i stanie się

centralnym elementem morskiej
supersieci przesyłowej. Partnerzy
projektu MEDOW, którego realizacja
rozpoczęła się w 2013 r., przestudiują
kwestie eksploatacyjne, takie jak
przepływ mocy DC, ochrona przekaźników DC i stabilność dynamiczna. Przedmiotem analizy będzie także
połączenie sieci DC, przesyłającej
morską energię wiatrową, z siecią
lądową AC (prądu zmiennego).
W ramach projektu wykorzystane
zostaną rozmaite platformy symulacyjne i eksperymentalne wieże testowe.
Naukowcy są przekonani o potencjale przedsięwzięcia. W ciągu ostatnich
17 lat tempo rozwoju sektora energii
wiatrowej UE wyniosło w ujęciu
średniorocznym 15,6%, a w ostatnim
raporcie Europejskiej Agencji Środowiska pt. „Potencjał energetyki wiatrowej na lądzie i morzu w Europie” (Europe's Onshore and Offshore
Wind Energy Potential) czytamy, że
wydajność europejskiej energetyki
wiatrowej w 2020 r. mogłaby trzykrotnie przewyższyć prognozowane
zapotrzebowanie Europy na energię

elektryczną, a do roku 2030 r.—
siedmiokrotnie.
MEDOW to projekt sieci szkolenia
początkowego Marie Curie,
w którym biorą udział naukowcy
z pięciu uczelni i sześciu organizacji
przemysłowych. Każda instytucja
będąca członkiem konsorcjum
wnosi swoją wiedzę ekspercką
z zakresu produkcji, projektowania,
eksploatacji i kontroli wieloterminalowych sieci DC. Trzech wizytujących naukowców o międzynarodowej renomie zajmie się dalszym
umacnianiem aspektu szkoleniowego projektu MEDOW, który otrzymał 3,9 mln EUR dofinansowania ze
środków UE za pośrednictwem
7. PR.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/opracowywanieniezawodnej-supersieci-energiiwiatrowej-dla-europy
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS

Ogniwa paliwowe połączą nasze smartfony ze światem
zewnętrznym
Potencjał zastosowań technologii
wodorowych i ogniw paliwowych
wykracza daleko poza sferę ekologicznych samochodów. Zespół
FCPOWEREDRBS jest zdeterminowany, aby dowieść tego za pomocą technologii ogniw paliwowych do zasilania wyspowych stacji
telekomunikacyjnych. Jest przekonany, że to rozwiązanie jest nie
tylko lepsze od standardowych
agregatów, ale także zapewnia
znaczącą przewagę pod względem
całkowitego kosztu posiadania
(TCO).
W 2014 r. wskaźnik użytkowania
smartfonów wzrósł o 25%, a większość stacji telekomunikacyjnych
łączących te smartfony ze światem
zewnętrznym to stacje wyspowe.
Ta rosnąca presja na samozasilające instalacje wymaga ustawicznego
podejmowania wysiłków na rzecz
opracowywania coraz bardziej
innowacyjnych, niezawodnych,
sprawnych, opłacalnych i zrównoważonych agregatów.
Obecnie większość stacji, które nie
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mają możliwości podłączenia się do
sieci elektroenergetycznej, korzysta
z akumulatorów i agregatów wysokoprężnych. Partnerzy projektu FCPOWEREDRBS postanowili jednak przekonać operatorów telekomunikacyjnych i przedstawicieli lokalnej administracji, że ogniwa paliwowe stanowią
realną alternatywę dla tych standardowych źródeł energii. W tym celu,
w ramach projektu, w który zaangażowały się europejskie przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze: Dantherm
Power AS (Dania) i MES SA
(Szwajcaria), producent elektrolizerów GreenHydrogen (Dania), Uniwersytet w Rzymie, Wspólne Centrum Badawcze UE oraz Ericsson,
przeprowadzane są testy zindywidualizowanych ogniw paliwowych na
różnych stacjach w całych Włoszech.
To konkretne rozwiązanie, które
zostało opracowane przez zespół
projektowy, łączy rozmaite komponenty zasilające (ogniwa paliwowe,
f o t ow olt a ik ę i a k u m u la t or y )
w „najbardziej wydajny i niezawodny
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sposób”.
Zdaniem Giancarlo Tomarchio,
koordynatora projektu i kierownika ds. projektów klienckich w firmie Ericsson, ostateczny cel projektu jest jasny: wykazać gotowość
przemysłową i atrakcyjność rynkową technologii ogniw paliwowych
w wyspowych zastosowaniach
telekomunikacyjnych. W wyłącznym wywiadzie dla magazynu research*eu nt. wyników, opowiada na
ile zaawansowane są próby terenowe i w jaki sposób ma zamiar wraz
z zespołem zademonstrować zalety
technologii wodorowych i ogniw
paliwowych w dostarczaniu oczekiwanego zasilania.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/ogniwa-paliwowe
-polacz a -nas ze -sm artf ony -z eswiatem-zewnetrznym
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS
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Budowanie zaufania do bezpieczeństwa ogniw paliwowych
i wodoru
Czy technologię wodorowych
ogniw paliwowych można uznać za
dojrzałą? Czy jest wystarczająco
bezpieczna do regularnego stosowania w samochodach, na stacjach
paliw, w systemach kogeneracji i do
innych celów? To dwa główne pytania, na które ma odpowiedzieć
H2TRUST, aby przygotować grunt
pod zakrojoną na wielką skalę komercjalizację.
Podczas gdy pojazdy elektryczne
(EV) zaczynają odnosić sukces komercyjny wraz z coraz lepiej dostosowaną infrastrukturą, pojazdy zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCV) nadal pozostają w tyle.
U podstaw tego raczej powolnego
procesu przyjmowania się leżą zasadniczo cztery kwestie: koszty,
brak infrastruktury, bezpieczeństwo
i ogólnie percepcja społeczna.
Mimo wielu zalet w porównaniu
z prądem elektrycznym, jak ta że
zbiorniki na sprężony wodór zabierają znacznie mniej miejsca niż akumulatory oraz zapewniają znacznie
krótszy czas tankowania i zdecydowanie większy zasięg, rozwiązania

wodorowe nadal borykają się
z brakiem nakładów inwestycyjnych
i zaangażowania politycznego, co
w znacznej mierze jest pokłosiem
powszechnych przekonań, zwłaszcza tych dotyczących bezpieczeństwa.
Projekt H2TRUST (Development of
H2 Safety Expert Groups and due
diligence tools for public awareness
and trust in hydrogen technologies and
applications) poświęcony jest temu
właśnie zagadnieniu z zamiarem
stawienia czoła owym błędnym
przekonaniom oraz podniesienia
świadomości wśród przedstawicieli
rządów, przedsiębiorców i konsumentów. Partnerzy projektu twierdzą, że dążą do pobudzenia płynnego i dobrze pokierowanego przejścia do pełnoskalowej komercjalizacji zastosowań wodorowych ogniw
paliwowych (FCH) w Europie,
a z perspektywy bezpieczeństwa—
do wsparcia procesu informowania,
przygotowywania i podnoszenia
zaufania do tej obiecującej technologii.
Dr Lourdes F. Vega, koordynatorka

projektu i dyrektor MATGAS – spółki
joint venture przedsiębiorstwa Air Products, Hiszpańskiej Krajowej Rady ds.
Badań Naukowych i Autonomicznego
Uniwersytetu w Barcelonie – jest przekonana, że opracowywanie dobrych technologii jest równie ważne jak ich sprzedaż.
W wyłącznym wywiadzie dla magazynu
research*eu nt. wyników wyjaśnia, co do
tej pory zrobił zespół projektowy, aby
umożliwić Europejczykom podejmowanie
świadomych decyzji co do przyszłości
technologii wodorowych.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/budowanie-zaufania-dobezpieczenstwa-ogniw-paliwowych-iwodoru
©
Unia
Europejska
[2015]
Źródło:
CORDIS

Sukces turbin pływowych optymistycznym
sygnałem dla przyszłości energetyki morskiej
W pobliżu Orkadów, Szkocja, zainstalowano na morzu zminiaturyzowaną turbinę pływową i jest to osiągnięcie, które wyznacza ważny kamień milowy w rozwoju rentownej,
europejskiej energetyki morskiej.
Ten pilotażowy program pozwoli
naukowcom lepiej poznać wymagania w zakresie konserwacji turbin
morskich oraz zdobyć pewne doświadczenie w ich eksploatacji na
morzu.
Inicjatywa, której realizację umożliwił projekt MARINET dofinansowany z budżetu 7. PR, stanowi pierwszy krok ku prototypowi w pełnej
skali, czyli turbinie o długości 42
metrów i wadze 350 ton, która jest
aktualnie budowana.
Unia Europejska wykłada znaczne
środki na projekty dotyczące źródeł
energii (…) w celu ograniczenia
oddziaływania paliw kopalnych na
środowisko oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa energetycznego. Obie te kwestie należą do
priorytetów polityki unijnej. Naukowcy uczestniczący w projekcie
MARINET są przekonani, że ocea-

niczne źródła energii mogą stanowić rozwiązanie obu tych problemów i jednocześnie pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy.
Sęk w tym, że przed tym sektorem
jeszcze stosunkowo daleka droga
do pełnej komercjalizacji. Zasoby
potrzebne do odpowiedniego rozwoju branży, a także ryzyko finansowe z tym związane, są niemałe.
Celem projektu MARINET jest
zgromadzenie partnerów z całej
Europy w ramach skoordynowanego programu badawczego, który
pozwoli uniknąć dublowania prac,
przyspieszyć rozwój i wspomóc
wysokiej jakości działania badawcze.
Efektem jest wodowanie turbiny
pływowej, przeprowadzone przez
specjalizującą się w tej branży hiszpańską spółkę Magallanes. Realizacja
inicjatywy nie byłaby możliwa bez
wsparcia partnerów z innych państw członkowskich.
Prototyp w skali 1:10 został na
przykład zainstalowany na placu
testowym Shapinsay Sound Europejskiego Centrum Energii Mórz
(ang. European Marine Energy Centre,

Źródło: Wikimedia Commons

EMEC) w Zjednoczonym Królestwie
(EMEC jest jednym z partnerów projektu
MARINET). Projekt ma umożliwić –
zwłaszcza mniejszym organizacjom przeprowadzanie testów poprzez bezpłatne
udostępnianie światowej klasy obiektów
testowych takich jak wyżej wspomniany.
To jeden z przykładów na to, jak projekt
MARINET, który będzie realizowany do
roku 2015, łączy obiekty badawcze ze
specjalistyczną wiedzą techniczną w całej
Europie. Oprócz bezpłatnego dostępu do
obiektów, projekt MARINET wspomaga
sieciowanie przedsiębiorców oraz szkolenia użytkowników podczas warsztatów,
po to, by stwarzać okazje do nawiązywania współpracy, podejmowania wspólnych przedsięwzięć oraz pogłębiania
wiedzy eksperckiej.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items
/sukces-turbin-plywowychoptymistycznym-sygnalem-dlaprzyszlosci-energetyki-morskiej
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS

Bioodpady nie muszą już się marnować
Finansowani przez UE naukowcy
z projektu "Biomass based energy
intermediates boosting biofuel production" (BIOBOOST) opracowują
metody konwersji, które posłużą
do produkcji oleju, węgla i zawiesiny wodno-węglowej wprost z biomasy. Zespół bada przede wszystkim zdecentralizowane metody
konwersji, podkreślając ich niski
koszt, elastyczność w aspekcie
materiału wsadowego oraz energooszczędność.
Partnerzy projektu zajmują się całym łańcuchem dostaw. Dzięki temu zespół pracuje nad wszystkimi
aspektami procesu — od potencjału materiału wsadowego, transportu i logistyki, po wdrożenie metody
i jej zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Obszar zbadanych zastosowań obejmował generowanie ciepła i energii
na niewielką skalę, odpady biologiczne dla rafinerii, paliwa transportowe oraz związki chemiczne.
Naukowcy koncentrują się na konwersji lignocelulozowych materiałów wsadowych — słomy i pozostałości z produkcji leśnej, a także
odpadów komunalnych. Zostały
one wskazane przez zespół jako

materiały o największym potencjale
technicznym i ekonomicznym. Po
wybraniu typów materiałów wsadowych naukowcy wybrali konkretne
pozostałości i odpady, a następnie
przystąpili do poszukiwania odpowiednich dla nich procesów konwersji.
Zespół BIOBOOST osiągnął znaczący
postęp w optymalizacji procesów,
a partnerzy podjęli się produkcji
wskazanych pośrednich nośników
energii. Nośniki te są analizowane
pod względem parametrów istotnych
dla wybranych zastosowań, takich jak
spalanie. Przeprowadzono pierwsze
testy spalania dwóch produktów.
Równolegle partnerzy opracowali
model symulacyjny, by badać zagadnienia dotyczące logistyki, transportu,
przeładunku i magazynowania każdego z badanych typów materiału wsadowego, biorąc pod uwagę wykonalność i opłacalność tych działań. Naukowcy badają także istotne czynniki,
takie jak gorące punkty na terenie
Europy, w pobliżu których znajdują
się potencjalne materiały wsadowe
o wyższej wydajności.
Badania eksperymentalne wykazują
obiecujący potencjał pośrednich no-

śników energii opracowanych
w projekcie BIOBOOST w ramach
istniejących oraz nowych łańcuchów
wartości. Komercjalizacja tych koncepcji będzie mieć istotny wpływ na
rynki energetyczne oraz konsumentów. Zapewni również wartość dodaną pozostałości z upraw i rozwiąże kwestie związane z recyklingiem
odpadów komunalnych.
Pierwsze wyniki są skutecznie rozpowszechniane za pośrednictwem
witryny internetowej zespołu projektu, publikacji prasowych, a także
naukowych kanałów rozpowszechniania, takich jak konferencje, publikacje i warsztaty. Oczekuje się, że
staną się one obiektem dużego zainteresowania ze strony władz na
poziomie lokalnym, regionalnym
oraz międzynarodowym.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/bioodpady-nie-musza-juz-siemarnowac
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS

Przekształcanie odpadów z produkcji oliwy z oliwek na
energię dla gospodarek wiejskich
Przy gaju oliwnym w Andaluzji
wybudowano pilotażowy zakład do
przekształcania toksycznych odpadów z produkcji oliwy z oliwek na
energię cieplną i elektryczną.
Obiekt, postawiony w ramach
finansowanego ze środków unijnych projektu BIOGAS2PEM-FC,
został ukończony w listopadzie
2014 r. i daje nadzieje na zapewnienie korzyści gospodarczych
i środowiskowych temu głównie
rolniczemu i słabo rozwiniętemu
pod względem przemysłowym
regionowi Hiszpanii.
Oliwa z oliwek ma kluczowe znaczenie dla gospodarki regionu.
Hiszpania odpowiada za 50% światowej produkcji oliwy z oliwek, z
czego 73% pochodzi z Andaluzji.
W 2013 r. wartość eksportu oliwy
z oliwek z samej tylko Andaluzji
wyniosła 1,5 mld EUR. Hiszpania
wyprzedziła Włochy i objęła pozycję lidera na rynku oliwy z oliwek
w USA i Japonii. Zaspokajanie
ogólnoświatowego zapotrzebowania przy jednoczesnym osiąganiu
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zrównoważonej produkcji jest nieodzowne.
Najważniejszym problemem, jaki podjęto w ramach projektu BIOGAS2PEMFC było poradzenie sobie ze szkodliwym dla środowiska i kosztownym
usuwaniem odpadów z produkcji oliwy
z oliwek. Odpady zawierają pestycydy
i toksyczne związki organiczne, które
są kwasotwórcze i cechują się wysokim poziomem zasolenia. Odpady
tradycyjnie kierowane są na składowisko, ale w perspektywie długofalowej
zrównoważone nie jest to dobre rozwiązanie.
Partnerzy projektu BIOGAS2PEM-FC
podjęli się opracowania innowacyjnej
technologii do przekształcania odpadów z produkcji oliwy z oliwek na
energię elektryczną. Powstał trzyczęściowy podsystem, którego pierwszym
etapem jest fermentacja anaerobowa
służąca wyprodukowaniu z opadów
biogazu. Proces ten, w którym mikroorganizmy rozkładają biodegradowalny
materiał w warunkach beztlenowych,
jest często wykorzystywany do utylizacji odpadów i produkcji paliw. Fermentacja anaerobowa stała się atrakcyjną

metodą utylizacji odpadów stałych,
gdyż proces ten umożliwia doskonałe
zestalanie odpadów i odzyskiwanie
energii bez jakiejkolwiek obróbki
wstępnej pozostałości.
Drugi etap polega na konwersji biogazu w gaz bogaty w wodór, który
w końcowej –trzeciej fazie może być
przekształcony na energię elektryczną
za pomocą ogniw paliwowych. Umożliwiają one konwersję energii chemicznej z paliwa na energię elektryczną w drodze reakcji chemicznej
z udziałem tlenu lub innego utleniacza. Te trzy etapy zostały teraz połączone, aby stworzyć kompletny zakład przetwarzania odpadów w celu
generowania energii cieplnej i elektrycznej, która może zostać wykorzystana przez przedsiębiorstwa przetwórstwa oliwek.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/przeksztalcanie -odpadow-zprodukcji-oliwy-z-oliwek-na-energie-dlagospodarek-wiejskich
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS
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Wyznaczanie trendów w nauce: Naukowcy gromadzą
niskowartościowe ciepło odpadowe
Niskowartościowe ciepło odpadowe to wytwór wielu metod produkcji energii. W przypadku samochodów ciepło odpadowe generowane
zimą jest wykorzystywane w instalacji grzewczej, ale latem to samo
ciepło odpadowe jest uwalniane do
środowiska. Elektrownie węglowe,
jądrowe i innego typu siłownie potrzebują dużej ilości ciepła do produkcji energii elektrycznej, ale po jej
wyprodukowaniu nadmiar ciepła
odpadowego jest przesyłany do
wież chłodniczych w celu rozproszenia.
Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii w USA chcą wykorzystać ciepło odpadowe i wychwytywać je z zamiarem zwiększenia produkcji energii. Zespół stosuje
regenerowany termicznie akumulator na bazie amoniaku, złożony
z elektrod miedziowych, w którym
amoniak dodawany jest wyłącznie
do anolitu – elektrolitu wokół anody.
Fang Zhang, odbywający staż
podoktorancki w dziedzinie inżynie-

rii środowiska na Uniwersytecie
Stanowym Pensylwanii objaśnia
procedurę: „Akumulator będzie
pracować do momentu zużycia
w toku reakcji całego amoniaku
potrzebnego do kompleksowania
w elektrolicie w pobliżu anody lub
wyczerpania jonów miedzi w elektrolicie w pobliżu katody. Wówczas
reakcja przestanie zachodzić”. Wykorzystując niskowartościowe ciepło odpadowe z zewnętrznego
źródła, naukowcy destylują amoniak
z wycieku pozostającego w anolicie,
aby następnie doładować pierwotną
komorę katody akumulatora. Strumień płynnego amoniaku przekształca w akumulatorze energię cieplną
na energię elektryczną.
Science Daily przytacza słowa Bruce'a E. Logana, prof. inżynierii środowiska na Uniwersytecie Stanowym Pensylwanii: „Wykorzystanie
ciepła odpadowego do produkcji
energii umożliwi wygenerowanie
dodatkowej energii elektrycznej bez
jakiegokolwiek dalszego zużycia
paliw kopalnych. Regenerowane

termicznie akumulatory są neutralnym
pod względem emisji dwutlenku węgla
sposobem na magazynowanie i przekształcanie ciepła odpadowego na energię elektryczną, potencjalnie niższym kosztem
w porównaniu do urządzeń półprzewodnikowych”.
W sprawozdaniu naukowców, które zostało opublikowane w bieżącym wydaniu
Energy and Environmental Science czytamy:
„Prezentujemy tutaj niedrogi i skalowalny,
regenerowany termicznie akumulator
o wysokiej wydajności, w którym prąd
elektryczny jest wytwarzany z powstających kompleksów miedzi z amoniakiem.
[...] W razie potrzeby akumulator można
rozładować, aby zmagazynowana energia
chemiczna została skutecznie przekształcona na energię elektryczną”.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/wyznaczanie-trendow-w-naucenaukowcy-gromadza-niskowartosciowecieplo-odpadowe
© Unia Europejska [2014]
Źródło: CORDIS

Bakterie mogą zasiać ferment na rynku paliwowym
Bakterie można zaprząc do produkcji paliwa z odpadów. Pewne gatunki
podczas fermentacji wytwarzają
butanol - alkohol, którym łatwo
można zastąpić benzynę. Polska
doktorantka chce usprawnić proces
wytwarzania butanolu przez mikroorganizmy.
W filmie "Powrót do przyszłości"
doktor grany przez Christophera
Lloyda jako paliwa do swojego samochodu - wehikułu czasu - używa
śmieci - np. ogryzków po jabłkach
czy skórek po bananach, które
wrzuca do reaktora w aucie. Naukowcy są już blisko tego, by podobna wizja przyszłości się ziściła.
Opowiada o tym w rozmowie
z PAP Justyna Lesiak, która robi
doktorat na Politechnice Monachijskiej w Niemczech, gdzie uczestniczyła też w projekcie ClostNet.
Doktorantka badała trzy gatunki
bakterii Clostridium. Organizmy te
występują np. w ziemi i prowadząc
fermentację, przekształcają cukry
znajdujące się w bioodpadach m.in.
w butanol.

"Butanol rozważany jest jako najlepsza dotychczas znana bioalternatywa dla benzyny" - powiedziała
Lesiak. Wyjaśniła, że przy spalaniu
tego alkoholu powstaje niemal tyle
samo energii, co przy spalaniu benzyny. W dodatku ma podobną temperaturę zapłonu co benzyna i liczbę oktanową (w skrócie - jest tak
samo odporna na samozapłon),
więc alkohol ten można bez problemu mieszać z benzyną, a nawet
używać zamiast tradycyjnego paliwa
w samochodzie, nie narażając pojazdu na szwank.
Pokazał to już amerykański wynalazca David Ramey. Prawie dekadę
temu przejechał z Ohio do Kalifornii (nieco ponad 3,5 tys. km) używając jako paliwa w swoim starym
aucie jedynie butanolu wyprodukowanego przez Clostridium. "Jak na
tak długą podróż, samochód miał
się po niej nieźle" - oceniła Lesiak.
Zwróciła przy tym uwagę, że od
czasu tego wyczynu naukowcy wiedzą już o wiele więcej o produkcji
butanolu przez mikroorganizmy.

Ciągle jednak jako biopaliwo stosuje się
etanol produkowany przez drożdże. Nie
jest to jednak rozwiązanie idealne. Lesiak
wyjaśniła, że etanol jest związkiem mniej
energetycznym niż benzyna. "Na litrze
alkoholu etylowego przejedziemy mniej
więcej 2/3 tego, co na litrze benzyny" zaznaczyła badaczka. Poza tym etanol ma
wyższą temperaturę zapłonu niż benzyna, a jeśli w paliwie miałby być większy
dodatek etanolu niż do tej pory (ok. 510 proc.), trzeba byłoby przebudowywać
silniki, aby się nie psuły. Innym minusem
etanolu jest sposób jego produkcji drożdże muszą być karmione sacharozą,
którą pozyskuje się z buraka cukrowego
czy trzciny. Tak więc trzeba wydzielić
odpowiedni areał na hodowlę roślin pod
biopaliwa. "To marnowanie ziemi, którą
można by przeznaczyć pod uprawę żywności i paszy" - podkreśliła rozmówczyni
PAP.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/bakterie-moga-zasiac-ferment-narynku-paliwowym
Źródło: PAP

"Maria", jedyny działający w Polsce reaktor jądrowy, kończy
40 lat
Czterdzieści lat temu, 17 grudnia 1974
roku, największy w historii i obecnie
jedyny polski badawczy reaktor jądrowy oficjalnie rozpoczął swoją pracę.
"Maria" znajduje się w Świerku pod
Warszawą i należy do Narodowego
Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).
Dziś moc tego urządzenia wynosi
30 MW. To wystarczyłoby pewnie do
zasilenia w energię małego miasteczka,
ale w "Marii" nie produkuje się energii
elektrycznej, energię jądrową wykorzystuje się do badań.
Choć pierwotnie reaktor „Maria” miał
służyć do badań na potrzeby rozpoczętej budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec, to szybko znalazł szersze zastosowanie.
„Nasz reaktor jest doskonałym przykładem na to, że energetyka jądrowa jest
impulsem nie tylko dla rozwoju tej
gałęzi przemysłu, ale wpływa na rozkwit
całej gospodarki w różnych jej obszarach – podkreśla dyrektor NCBJ prof.
Grzegorz Wrochna. Przykładowo dzięki naświetlaniu tarcz uranowych staliśmy się jednym z największych w skali
światowej producentem radioizotopów
dla medycyny. Tylko jeden tydzień
pracy reaktora „Maria” oznacza pomoc
dla stu tysięcy pacjentów”.
Dziś reaktor „Maria” służy przede
wszystkim jako źródło wysokiego strumienia neutronów. Dzięki takim neutronom o dużej energii można napromieniać materiały tarczowe. One po-

tem służą do produkcji izotopów
promieniotwórczych i źródeł promieniowania stosowanych w przemyśle,
a także w ochronie środowiska
i zdrowia.
Przykładem znaczenia pracy reaktora
dla medycyny jądrowej jest napromienianie tarcz uranowych, dzięki czemu
można uzyskać molibden 99, a z niego
- technet 99m. To podstawowy składnik wszystkich procedur w terapii
onkologicznej (ponad 80 proc. udziału). W 2013 roku NCBJ osiągnął 18
proc. światowych dostaw tego izotopu. Reaktor wytwarza też całą gamę
innych radioizotopów, które stanowią
bazę preparatów eksportowanych
pod marką POLATOM do 76 krajów
na całym świecie.
Reaktor „Maria” wykorzystywany jest
również do: badań materiałowych w
urządzeniach sondowo-pętlowych,
neutronowego domieszkowania materiałów półprzewodnikowych i modyfikacji materiałowych, badań fizycznych możliwych do celów medycznych opierających się na wykorzystaniu wiązek neutronów (terapia
BNCT) oraz zaawansowanych szkoleń
dla kadr na potrzeby energetyki, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej. (…)
Unikatowe właściwości „Marii” stawiają nas w czołówce badawczych
reaktorów jądrowych nie tylko

w Europie, ale i na całym świecie.
Działa to jak magnes dla naukowców,
z którymi prowadzimy m.in. prace
niezbędne dla rozwoju energetyki
przyszłości – reaktorów IV generacji
i instalacji termojądrowych”.
Dzięki współpracy z rządem USA
reaktor „Maria” ma zapewnione dostawy paliwa do 2017 roku, co pozwoli na jego eksploatacje do końca
2020 roku. Naukowcy szacują, że po
przeprowadzeniu niezbędnych prac
modernizacyjnych polski reaktor
będzie pracował do 2060 roku.
W ramach obchodów 40. urodzin
reaktora „Maria” zorganizowano
debatę ekspercką w NCBJ, a także
otwarto wystawę „Od Ewy do Marii”. Obchody swoim patronatem
objął minister gospodarki.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/maria-jedyny-dzialajacy-wpolsce-reaktor-jadrowy-konczy-40-lat
Źródło: PAP

Promieniowanie Czerenkowa w reaktorze Maria,
Źródło Wikimedia Commons
Autor: A. Rumińska
CC-BY-SA-4.0,3.0,2.5,2.0,1. 0

Reaktor Maria
Źródło: NCBJ
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Odporność materiałów na promieniowanie zmierzy system
zbudowany w NCBJ
System, który m.in. pozwoli na zmierzenie odporności materiałów na
promieniowanie opracowano w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Ta unikalna w skali świata
instalacja, wytwarzająca neutrony
o energii 14 MeV, działa już w reaktorze "Maria" w Świerku.
Badacze pracując nad reaktorami
jądrowymi nowej - czwartej generacji, czy też nad przyszłymi elektrowniami termojądrowymi testować
muszą nowe materiały. Analizują np.
odporność tych materiałów na promieniowanie, a do tego potrzebne
jest źródło neutronów o wysokich
energiach. Niezbędne jest więc pozyskanie niezawodnego źródła takich
neutronów, mogącego pracować
w sposób ciągły.
Jak poinformował w przesłanym PAP
komunikacie rzecznik NCBJ Marek
Sieczkowski, naukowcom zależy m.in.
na uzyskaniu źródła neutronów
o energii 14 MeV (mega elektronowoltów), gdyż takie cząstki
mają szczególne znaczenie w reakcjach termojądrowych. Otóż najczęściej w wyniku fuzji jądrowej z połączenia dwóch jąder izotopów wodoru (deuteru i trytu) powstaje jądro
helu oraz energia. Aż 80 proc. całkowitej energii uwolnionej w trakcie
fuzji unoszą właśnie neutrony o ener-

gii 14 MeV. Dla naukowców jest więc
szczególnie ważne zbadanie tego, jak
zachowują się poszczególne materiały
pod wpływem cząstek
o właśnie takiej energii.
Tymczasem duże źródła neutronów
prędkich są teraz na świecie na wczesnym etapie budowy lub w fazie projektowania. Do czasu uruchomienia
tych instalacji, jedną z najbardziej
opłacalnych metod uzyskiwania
względnie wysokich gęstości strumienia neutronów prędkich o energii
14 MeV może okazać się konwerter
neutronów termicznych instalowany
w reaktorze jądrowym. Takie właśnie
urządzenie zostało zaprojektowane
i zbudowane przez naukowców
NCBJ.
Obecnie - jak informuje Sieczkowski jest to jedyna na świecie pracująca
tego typu instalacja, będąca jednocześnie jednym z najsilniejszych na świecie ciągłych źródeł neutronów
14 MeV. Posłuży ona do napromieniania materiałów na potrzeby badań
elementów niezbędnych do budowy
reaktorów IV generacji i urządzeń
termojądrowych.
"Zaproponowany przez nas konwerter litowo-deuterowy, dostosowany
jest do konstrukcji reaktora jądrowego Maria, który w tym przypadku
wykorzystywany jest jako źródło

neutronów termicznych – opowiada
dr inż. Rafał Prokopowicz z Zakładu
Techniki Reaktorów Badawczych
NCBJ. To właśnie one zapoczątkowują w związkach litu-6 i deuteru dwuetapową reakcję jądrową, w wyniku
której powstają neutrony o energii
14 MeV, wykorzystywane do dalszych
badań materiałowych" - mówi i dodaje: "można stwierdzić, że dysponujemy jednym z najbardziej wydajnych
na świecie źródeł neutronów
14 MeV”.
Badania nad syntezą jądrową prowadzone są obecnie na tokamaku JET,
a wkrótce będą również realizowane
m.in. w stelleratorze W7-X. Polscy
naukowcy biorą aktywnie udział
w tych pracach.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/odpornosc-materialow-napromieniowanie-zmierzy-systemzbudowany-w-ncbj-1324
Źródło: PAP

Nowoczesny superkomputer w Świerku
wesprze energetykę
Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ) część Narodowego Centrum Badań
Jądrowych - ma zapewnić wsparcie
informatyczne dla rozwoju polskiej
energetyki jądrowej i konwencjonalnej.
Mają być tam wykonywane m.in. obliczenia, które pomogą w projektowaniu
i optymalizacji urządzeń energetycznych.
Obecna na otwarciu centrum minister
nauki i szkolnictwa wyższego Lena
Kolarska-Bobińska oceniła, że Centrum Informatyczne Świerk prowadzić
będzie badania, które w przyszłości
pozwolą zbudować w Polsce bezpieczne elektrownie jądrowe. „Nie możemy
opierać się tylko na węglu. Korzystamy
w coraz większym stopniu z energii
zielonej, ale uważam, że podstawą
powinna być energetyka jądrowa, bezpieczne elektrownie, które będą nas
zasilały w tanią energię” - powiedziała
dziennikarzom minister.

Szef zespołu CIŚ prof. Wojciech Wiślicki przypomniał, że Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada
budowę w Polsce dwóch elektrowni
jądrowych. Rozwój energetyki jądrowej stwarza jednak spore wymagania
dotyczące przetwarzania danych. „CIŚ
jest odpowiedzią na te potrzeby” stwierdził.
Wiślicki przyznał, że wobec planów
budowy elektrowni jądrowych, konieczne będzie np. utworzenie w Polsce zespołu, który będzie sprawnie
przeprowadzać analizy bezpieczeństwa jądrowego. Przepisy dotyczące
energetyki jądrowej zakładają, że analizy takie muszą być przeprowadzone
przez zespół niezwiązany z operatorem elektrowni. Narodowe Centrum
Badań Jądrowych chce, by taki zespół
powstał właśnie w jego obrębie.
W CIŚ mają być wykonywane np.
symulacje rozprzestrzeniania się różnych substancji, również tych promie-

niotwórczych w atmosferze czy związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju obliczenia dotyczące dystrybucji energii w sieciach przesyłowych. Będą tam też prowadzone
badania dla technologii medycznych,
czy dla CERN (Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych).
Docelowa wydajność superkomputera w Świerku to 500 Tflopsów, co
oznacza, że będzie on mógł wykonywać 500 bilionów (tysięcy miliardów)
operacji zmiennoprzecinkowych na
sekundę.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nowoczesny-superkomputer-w
-swierku-wesprze-energetyke
podkreśliła minister.
Źródło: PAP

Uczony z Gdańska wynalazł system ogrzewania ciepłem
zmagazynowanym w ziemi
Oryginalny i tani system, pozwalający
ogrzewać zimą budynki dzięki ciepłu
zgromadzonemu latem w ziemi, opracował dr hab. inż. Marek Krzaczek
z Politechniki Gdańskiej. Metodą zainteresowane są firmy budowlane. Na
Kaszubach powstaje dom, w którym
system będzie testowany.
Pomysł dr hab. inż. Krzaczka – pracownika Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, oparty jest na wykorzystaniu rurek polipropylenowych, które
będą montowane w połaci dachu, wewnątrz ścian zewnętrznych domu oraz
w ziemi wokół niego.
Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP Krzaczek, w rurkach znajdzie się woda,
której przepływ będzie sterowny dzięki
zasilanym prądem pompom. System
rurek na dachu - odpowiednio zamaskowany, tak by nie rzucał się w oczy ma pełnić rolę kolektora słonecznego.
Przewody w ścianach mają spełniać
funkcję „kaloryferów” ogrzewających
dom, z kolei rurki umieszczone pod
ziemią będą latem przekazywać glebie
ciepło, które zimą ma być wykorzystane do ogrzewania domu.

"Rurki w ziemi ułożone będą w obrysie budynku, na poziomie fundamentów, czyli około dwóch, trzech metrów pod poziomem gruntu, gdzie
dzięki ciepłu pochodzącemu z jądra
Ziemi panuje wyższa temperatura niż
na powierzchni. Ziemia ma dobre
właściwości akumulacyjne i choć
oczywiście część energii cieplnej rozproszy się, to ta, którą uda się zmagazynować, wystarczy do ogrzania domu za pomocą systemu rurek ułożonych w jego zewnętrznych murach
tworzącego coś, co nazwaliśmy Ścienną Barierą Termiczną” – powiedział
PAP Krzaczek.
Dodał, że cały projekt opracowano
tak, by w razie potrzeby np. w czasie
bardzo ciepłego lata, system schładzał
zewnętrzne mury domu.
Naukowiec zaznaczył, że niemal
wszystkie elementy, które będą służyły do budowy systemu są ogólnodostępne, świetnie znane i szeroko wykorzystywane w budownictwie.
„Oryginalność pomysłu polega tu na
użyciu unikatowego systemu sterowa-

nia, który potrafi tak zarządzać przepływem wody, by utrzymać stałą temperaturę wytworzoną przez rurki
w ścianach. Tajemnica tkwi też
w sposobie ułożenia rurek” – powiedział PAP Krzaczek.
Nie chciał zdradzić zbyt dużo szczegółów dotyczących systemu, w tym pomysłu na rozkład rurek w murach.
Wyjaśnił, że niektóre elementy projektu są unikatowe i trwają właśnie
starania o objęcie ich europejskim
patentem.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/uczony-z-gdanska-wynalazlsystem-ogrzewania-cieplemzmagazynowanym-w-ziemi
Źródło: PAP

System fotowoltaiczny powstał
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
Doświadczalny system fotowoltaiczny
powstał na terenie Wydziału Inżynierii
Produkcji i Energetyki Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Instalacja
będzie produkować prąd na potrzeby
laboratorium, a nadmiar przekazywać
do krajowej sieci energetycznej.
Według przedstawicieli krakowskiej
uczelni zbudowany system fotowoltaiczny cechuje się dużą nowoczesnością.
Będzie też znakomitym narzędziem do
badań prowadzonych na Wydziale
Inżynierii Produkcji i Energetyki.
Jak poinformował PAP prof. Sławomir
Kurpaska z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, w ramach projektu badawczego finansowanego z unijnego
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (POIG) zbudowano system fotowoltaiczny składający się
z części stacjonarnej i nadążnej
(podążającej za ruchem słońca). Sumaryczna zainstalowana moc paneli odpowiada szacunkowej produkcji energii
elektrycznej w ciągu roku na poziomie
około 13 tys. kWh.
„W pierwszej kolejności system będzie
zasilał urządzenia znajdujące się w laboratorium, a w następnej - inne odbiorniki elektryczne znajdujące się na
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naszym wydziale. Dzięki umowie
z operatorem energetycznym firmą
Tauron nadwyżki, jeśli taki powstaną,
będą przekazywane do krajowej sieci
energetycznej” - wyjaśnił prof. Kurpaska.
System stacjonarny składa się z trzech
typów paneli: z krzemu poli- i monokrystalicznego oraz modułów cienkowarstwowych wytworzonych w technologii bezkrzemowej (CIGS).
W systemie nadążnym natomiast
zainstalowano cienkowarstwowe
moduły CIGS, które co roku będą
wymieniane na pozostałe dwa typy.
„Możliwość wymiany poszczególnych
paneli w systemie nadążnym stwarza
okazję do testowania innych, alternatywnych typów paneli fotowoltaicznych” - zaznaczył naukowiec.
Wszystkie parametry instalacji będą
monitorowane i archiwizowane
w komputerowym systemie pomiarowym. (PAP)
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/system-fotowoltaiczny-powstalw-uniwersytecie-rolniczym-wkrakowie .
Źródło: PAP

Źródło: Wikimedia Commons
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Sejmowa komisja apeluje o wzrost nakładów na instytuty
badawcze
Trudna sytuacja finansowa instytutów badawczych ogranicza im realizowanie zadań badawczych - głosi
dezyderat przyjęty przez sejmową
komisję edukacji, nauki i młodzieży.
(…)
W Polsce obecnie działa 116 instytutów badawczych, prowadzących
badania naukowe i prace rozwojowe
ukierunkowane na wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
W dezyderacie przyjętym przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży
podkreślono, że "trudna sytuacja
finansowa instytutów badawczych,
w wielu przypadkach zmusza te jednostki do zmniejszania liczby ich
pracowników i znacznie ogranicza
możliwości realizacji zadań badawczych".
Komisja zwróciła się więc do ministrów nadzorujących instytuty badawcze oraz do ministra właściwego
ds. nauki o jak najszybsze podjęcie
działań, które zwiększą poziom finansowania instytutów, "w tym w zakresie dotacji bazowej, w sposób odzwierciedlający ich rzeczywisty potencjał naukowy".
"Działalność instytutów badawczych
jest jednym z głównych źródeł innowacji i stanowi wsparcie dla jej rozwoju, w szczególności wśród małych

i średnich przedsiębiorstw. Instytuty
w pełni wykorzystują swój potencjał
badawczy, prowadząc prace od badań
podstawowych do wdrożeń. Zadania
instytutów w dużej mierze dotyczą
badań stosowanych i prac rozwojowych, najbardziej użytecznych dla
gospodarki. O kompetencjach i osiągnięciach instytutów badawczych
świadczy fakt koordynowania przez
nie wielu dużych programów badawczych na rzecz gospodarki oraz aktywne uczestnictwo w projektach
międzynarodowych, w szczególności
w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej" - podkreślono w dezyderacie.
Dokument przygotowano na podstawie wniosków płynących z wrześniowego posiedzenia podkomisji stałej
ds. ekonomiki edukacji i nauki, dotyczącego sytuacji finansowej instytutów badawczych. Z danych przedstawionych wówczas przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wynika, że z roku na rok wielkość
dotacji statutowej przyznawanej
z budżetu państwa dla tych jednostek
- 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.

"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" - podkreślał wówczas wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Ratajczak.
Przypomniał, że w 2014 roku na
niższą dotację dla instytutów badawczych miała wpływ ocena parametryczna jednostek naukowych, przeprowadzona 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" mówił Ratajczak.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/sejmowa-komisja-apeluje-owzrost-nakladow -na-instytuty badawcze
Źródło: PAP

Budżet nauki na rok 2015
Sejm przyjął budżet na rok 2015. Nakłady na naukę wyniosą 7 mld 438
mln zł, co stanowi wzrost o 690 milionów złotych, czyli o ponad 10 proc.
w porównaniu z rokiem 2014. O ok.
905 mln zł, czyli o 6% wzrosną też
wydatki państwa na szkolnictwo wyższe. Budżet szkolnictwa w 2015 roku
wyniesie 14 mld 975 mln zł,
a z uwzględnieniem środków w rezerwach celowych – ponad 16 mld zł.
Przewidziano w nim m.in. pieniądze
na trzeci etap podwyżek dla pracowników naukowych – 1 mld 40 mln zł.
Wydatki państwa na naukę w relacji
do PKB zmienią się z poziomu 0,39
proc. w 2014 roku do 0,42 proc.
w 2015 roku.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/budzet-nauki-na-rok-2015
Źródło: MNiSW

Źródło: Eurostat

Model ekosystemu komercjalizacji innowacyjnych
pomysłów akademickich i naukowych
W ramach trwającego ponad dwa lata
Projektu pn.: „PI Innowacje Przyszłością Regionu”, przeprowadzono szereg
analiz, audytów i spotkań zarówno ze
środowiskiem naukowym jak i przedstawicielami organizacji wspierających
działania proinnowacyjne. Na podstawie tych działań oraz doświadczeń
Zespołu Fundacji Neo Media z Olsztyna opracowano innowacyjny na skalę
regionu Warmii i Mazur „Model ekosystemu komercjalizacji innowacyjnych
pomysłów akademickich i naukowych”.
Projekt ten powstał w odpowiedzi na
istniejący od lat problem niskiego poziomu innowacyjności w regionie województwa warmińsko-mazurskiego,
cechujący się zarówno niskim udziałem
firm innowacyjnych w regionalnym
przemyśle ogółem, a także niskimi nakładami przedsiębiorstw na prace badawczo-rozwojowe.
Korzyści i efekt docelowy opracowanego produktu dla osoby/instytucji zainteresowanej komercjalizacją badań naukowych:
 stymulowanie i zwiększanie bazy
innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych opartych na pomysłach
akademickich i naukowych w województwie warmińskomazurskim;
 zmiana sytuacji naukowców, którzy po wdrożeniu pomysłu mogą
stać się beneficjentami jego sukcesu komercyjnego;



stworzenie nowych standardów
współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a biznesowym;
 wzrost jakości funkcjonowania
środowisk nauki i biznesu –
w przyszłości nowe wspólne
inicjatywy, a docelowo wytworzenie efektywnego ekosystemu
inwestycyjnego.
Częścią opracowanego modelu jest
również narzędzie informatyczne –
eBroker Technologiczny służące do
efektywnego zarządzania przykładowym ośrodkiem innowacji, procesami
decyzyjnymi w nim zachodzącymi
oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych.
W sierpniu 2014 r. członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego bardzo
wysoko ocenili założenia koncepcyjne
oraz zadeklarowali pełne zaangażowanie we wdrożeniu i upowszechnianiu
innowacyjnych narzędzi wspomagających i porządkujących proces komercjalizacji. Potwierdzeniem włączenia
produktu finalnego do powszechnej
praktyki w skali regionu może być
fakt, iż proponowany model innowacyjnych rozwiązań został wpisany do
mandatu negocjacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim.
Przedsięwzięciem priorytetowym
zaproponowanym do negocjacji w
kontrakcie terytorialnym w ramach
RPO na lata 2014-2020 jest wdrożenie regionalnego systemu komercjali-

zacji wyników badań dla studentów,
absolwentów i pracowników naukowych, który opiera się m.in. na wynikach analiz i zaproponowanym modelu
ekosystemu komercjalizacji wypracowanym w ramach Projektu – Maciej
Kubisty Kierownik Projektu „PI Innowacje Przyszłością Regionu”
W podręczniku znajdziecie Państwo
m.in.:
 wskazówki oraz dobre praktyki
skierowane zarówno do osób
zamierzających rozpocząć proces
komercjalizacji pomysłu oraz do
ośrodków innowacji, które będą
prowadzić działania informacyjne
z zakresu komercjalizacji;
 wytyczne oraz wzory dokumentów pomocne użytkownikowi
końcowemu stworzyć strukturę
organizacyjną ukierunkowaną na
dziedzinowe oraz kapitałowe
wsparcie Pomysłodawców ze świata nauki;
 formularze rekrutacyjne porządkujące proces zmierzający do wstępnej klasyfikacji innowacyjnego
pomysłu biznesowego oraz pozwalające zbierać w sposób elastyczny
informacje niezbędne do wstępnej
oceny pomysłu;
 opis i zastosowanie narzędzi informatycznych stymulujących i wspomagających współpracę nauki
i biznesu.
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/model-ekosystemuk o m e r c ja l i z a c j i - in n ow a c y jn y c h -

Współpraca Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju z woj. mazowieckim posłuży innowacjom
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Skoordynowanie działań na rzecz innowacji w gospodarce to jeden z celów
podpisanego w Warszawie porozumienia o współpracy między Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
oraz samorządem województwa mazowieckiego.
Jednym z efektów podpisanego porozumienia ma być wypracowanie spójnego
mechanizmu finansowania prac badawczo-rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, a także zaktualizowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.
Kierownik Wydziału Innowacyjności
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Małgorzata Rudnicka wyjaśniła
w rozmowie z PAP, że w unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

bardzo dużo środków przeznaczono
na innowacyjność. "Są one dostępne
zarówno z poziomu krajowego - to
m.in. przy ich wdrażaniu
będzie
uczestniczył NCBR - i z poziomu
regionalnych programów operacyjnych" - zaznaczyła. (…)
"To nie pierwsze porozumienie
NCBR z władzami województw, dokumenty o współpracy podpisało już
kilka województw. "Mam nadzieję, że
prędzej czy później inne województwa także do nas dołączą, ale nie będziemy nikogo przynaglali" - mówił
dziennikarzom prof. Kurzydłowski.
(…) Małgorzata Rudnicka wyjaśniła, że
zgodnie z założeniami nowej perspektywy finansowej UE, poszczególne
regiony muszą opracować strategie na
rzecz tzw. inteligentnych specjalizacji.

Trzeba więc określić innowacyjne
kierunki badawczo -rozwojowe,
w których dane województwo ma
szansę być liderem w kraju. W ramach
Regionalnej Strategii Innowacji dla
Mazowsza zdefiniowano już cztery
obszary inteligentnych specjalizacji. Są
to: bezpieczna żywność, inteligentne
systemy zarządzania, nowoczesne
usługi dla biznesu oraz wysoka jakość
życia. "Planowane przyjęcie tej strategii nastąpić ma w pierwszym kwartale
2015 r." - poinformowała Rudnicka.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/wspolpraca-centrum-badan-irozwoju-z-woj-mazowieckim-posluzyinnowacjom-1371
Źródło: PAP
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OpenAIRE2020 obietnicą wolnego dostępu do wyników
H2020 dla wszystkich
Sieć OpenAIRE stała się w ciągu lat
swojego funkcjonowania niezbędnym
elementem unijnego świata badań
naukowych. Członkowie tej sieci
współpracy zidentyfikowali ponad
100 000 publikacji powiązanych
z 7. PR i udostępnili je szerokiej publiczności za pośrednictwem repozytoriów cyfrowych. Inicjatywa, która
obejmuje już ponad 9 milionów publikacji z 547 źródeł danych, nabiera
coraz większego
tempa dzięki kontynuacji w ramach
projektu OpenAIRE2020.
OpenAIRE2020
gromadzi profesjonalistów z bibliotek
naukowych, otwartych organizacji
naukowych i krajowych e infrastruktur oraz ekspertów zajmujących się danymi, informatyką i badaniami prawa. Zespołowi powierzona zostanie ważna misja gromadzenia
wyników projektów realizowanych
w ramach programu H2020, wspierania procesów zarządzania danymi
naukowymi oraz tworzenia procedur
i usług na bazie aktualnej platformy
OpenAIRE. Mają one umożliwić inte-

roperacyjność sieci repozytoriów, jak
również łatwe wprowadzanie danych
do uniwersalnego repozytorium.
Wyniki projektów H2020 będą dostępne dla wszystkich – bezpłatnie.
„Europejscy podatnicy mają prawo
wiedzieć, w jaki sposób inwestuje się
ich pieniądze. Ze względu na to, że
badania naukowe i innowacje mają
kluczowe znaczenie dla przyszłości
ludzi, ważne jest, aby informacje o działalności
w zakresie badań i innowacji finansowanej w ramach
programu ‘Horyzont 2020’
dotarły do wiadomości
ogółu społeczeństwa, ze
wskazaniem w szczególności na wartość dodaną działania na
szczeblu Unii. Dzięki temu społeczeństwo lepiej zrozumie podejmowane
działania, bardziej zaangażuje się
w nie i aktywniej uczestniczyć będzie
w debacie na ich temat” – argumentuje KE w swojej propozycji dotyczącej regulacji, które położą podwaliny
pod zasady upowszechniania uczestnictwa w programie „Horyzont
2020”.
Projekt OpenAIRE2020, który ruszy
w styczniu 2015 r., będzie wspoma-

gać te starania poprzez monitorowanie wyników osiąganych w ramach
H2020 oraz zapewnianie kluczowej
infrastruktury do upowszechniania
publikacji naukowych powstających
dzięki H2020.
Pilotaż KE dotyczący danych naukowych (Research Data Pilot), którego
celem jest swobodne dzielenie się
informacjami zdobytymi przez naukowców w ramach H2020, również
bardzo skorzysta na ogólnoeuropejskim zasięgu OpenAIRE2020 dzięki
najlepszym praktykom zarządzania
danymi oraz platformie Zenodo. Ta
ostatnia pozwala badaczom, naukowcom, członkom projektów unijnych oraz przedstawicielom instytucji dzielić się wynikami multidyscyplinarnych badań, które nie wchodzą
w skład istniejących instytucjonalnych lub tematycznych repozytoriów społeczności naukowych, zapewniając przechowywanie danych
z tzw. długim ogonem (long tail).
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
t e m s / op e na ir e2 020 - ob ie tn ic a wolnego-dostepu-do-wynikow h2020-dla-wszystkich-1378
Źródło: PAP

Dlaczego otwarty dostęp do wiedzy jest korzystny dla
europejskich badań?
W styczniu 2015 r., na konferencji
w Atenach, omawiane będą ostateczne wyniki RECODE – projektu dofinansowanego ze środków UE, którego celem jest sprzyjanie otwartemu
dostępowi do danych badawczych
w całej Europie. Naukowcy będą
w stanie ocenić wykonalność, a także
potencjał społeczno-ekonomiczny
korzyści płynących z łatwiejszego
dostępu do nowoczesnej wiedzy.
Otwarty dostęp polega na nieograniczonej dostępności online recenzowanych badań naukowych. Ta efektywna
i opłacalna strategia może pomóc
Europie utrzymać doskonałość naukową poprzez umożliwienie badaczom
zapoznawania się z dorobkiem swoich
kolegów i wykorzystywania go bez
ograniczeń.
Krajowe i międzynarodowe instytucje
wykazują w ostatnich latach rosnące
poparcie dla otwartego dostępu do
publikacji i danych badawczych. Co
więcej, rozwój otwartego dostępu
został ułatwiony przez postępy technologiczne, które otworzyły nowe
możliwości w zakresie komunikacji

i współpracy między naukowcami.
Otwarty dostęp umożliwia także
wszystkim obywatelom – podatnikom – zapoznawanie się z wynikami
swoich inwestycji. Znakomita część
badań naukowych i medycznych jest
przecież finansowana ze środków
publicznych. Ponadto otwarty dostęp
oznacza, że nauczyciele i studenci
uzyskają wgląd w najnowsze osiągnięcia badawcze na całym świecie.
Projekt RECODE (Policy Recommendations for Open Access to Research
Data in Europe) uruchomiony został
w 2013 r. w odpowiedzi na potrzebę
budowy i wsparcia infrastruktury
otwartego dostępu i zapewnienia
europejskim interesariuszom forum
do zbiorowej pracy nad wspólnymi
rozwiązaniami.
Wynik końcowy to seria strategicznych zaleceń w zakresie wsparcia
otwartego dostępu dla rządów
i podmiotów finansujących badania
naukowe, instytucji badawczych,
menedżerów danych i wydawców.
Zalecenia zostaną oficjalnie zaprezentowane w styczniu w Atenach.

W ramach projektu udało się także
pobudzić szerszą debatę nad otwartym dostępem do danych naukowych. Kluczowe tematy, które będą
także dyskutowane w Atenach, to
między innymi dobre praktyki
w umożliwianiu ponownego wykorzystania danych, otwarte dane badawcze i kultura prowadzenia badań,
dane rządowe i rozwój otwartego
dostępu w przyszłości. Dzielenie się
dobrymi praktykami przyczyni się do
obniżenia kosztów powiązanych
z zapewnianiem otwartego dostępu,
dzięki oparciu się na istniejących
modelach.
Zespół projektu RECODE ustalił
także, że przejście na otwarty dostęp
wymaga nakładów inwestycyjnych
i zmiany w kulturze prowadzenia
prac badawczych.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/dlaczego-otwarty-dostep-dowiedzy-jest-korzystny-dlaeuropejskich-badan
Źródło: PAP

Ministrowie nauki zaniepokojeni przesuwaniem środków
z Horyzontu 2020
Ministrowie nauki siedmiu unijnych
państw, w tym Polski, zabiegają o to, by
pieniądze, które będą przesunięte
z programu Horyzont 2020 i skierowane do nowego funduszu inwestycyjnego
UE, również w nim były przeznaczono
na badania. Wystosowali w tej sprawie
pismo do polityków KE.
Horyzont 2020 to największy w historii
Unii Europejskiej program w zakresie
badań naukowych i innowacji. Jego
siedmioletni budżet na lata 2014-2020
ma wynieść ponad 77 mld euro. Część
tej kwoty - 2,7 mld euro - ma być przesunięta na gwarancje dla nowego Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), którego wprowadzenie
pod koniec listopada 2014 zapowiedział
szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude
Juncker.
"Były obawy, że pieniądze, które
w Horyzoncie 2020 przeznaczone są na
badania, kiedy zostaną przeniesione do
funduszu, nie będą wykorzystane na
badania i rozwój tylko na coś zupełnie
innego. I my, jako ministrowie chcemy
zapewnić, aby tak nie było" - powiedziała PAP Minister nauki i szkolnictwa
wyższego Lena Kolarska-Bobińska.
Dlatego ministrowie siedmiu europejskich państw przygotowali list, w którym apelują, aby pieniądze, które będą
"wyjęte" z Horyzontu 2020 i skierowane do EFSI, również w nim były przeznaczone na ten sam cel, czyli na bada-

nia i rozwój. (…) Minister nauki zaznaczyła, że kwota 2,7 mld euro pochodząca z Horyzontu 2020 jest przeznaczona na bardzo szczególny cel.
"Nie są to pieniądze na czystą naukę,
ale prawdopodobnie pochodzić będą
z części dotyczącej przedsiębiorców".
"Natomiast, jeśli dobrze zaplanuje się
ten fundusz w ramach Planu Junckera,
to dzięki swojej konstrukcji może on
wygenerować dużo więcej pieniędzy
na naukę i badania niż to, co dotychczas mieliśmy" - dodała.
Pod listem - oprócz Polski - podpisały
się: Niemcy, Francja, Austria, Holandia, Słowenia i Hiszpania. Przesłano go
już do wszystkich stałych przedstawicielstw państw unijnych w Brukseli.
(…) Wspólne stanowisko do przewodniczącego Komisji Europejskiej
Jean-Claude'a Junckera i Parlamentu
Europejskiego wystosowała też Konferencja Rektorów Akademickich
Szkół Polskich (KRASP) wraz z konferencjami rektorów zrzeszających
uczelnie z Francji, Niemiec, Anglii,
Holandii i europejskimi instytucjami
naukowymi. (…)
Plan, który ma pobudzić inwestycje
w UE, szef KE Jean-Claude Juncker
zaprezentował w 26 listopada 2014.
Zapowiedział wówczas powstanie
nowego Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, który będzie
miał gwarancje z budżetu europejskie-

go oraz pieniądze z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Zaznaczył, że
nie będzie przeniesienia pieniędzy,
m.in. z programu Horyzont 2020.
Dzień później wiceszef KE odpowiedzialny za inwestycje oraz wzrost Jyrki
Katainen zapowiedział, że na gwarancje dla funduszu Komisja Europejska
musi znaleźć około 8 mld euro. W tej
kwocie 3,3 mld euro ma pochodzić
z programu na rozbudowę infrastruktury paneuropejskiej „Łącząc Europę”,
2,7 mld euro z programu na badania
Horyzont 2020, a 2 mld euro z marginesu budżetowego.
Rzecznik KE Margaritis Schinas zapewniał, że pieniądze z programu Horyzont 2020 nie będą stracone. "Te pieniądze nie są stracone dla innowacji,
jak uważają niektórzy. Użyjemy tych
środków, aby przyciągnąć dużo wyższe
sumy, które będą zainwestowane
w innowacje".
Jeśli na grudniowym szczycie przywódcy państw unijnych zaaprobują program przedstawiony przez JeanClaude'a Junckera, to już w styczniu
mają być gotowe propozycje odpowiednich aktów prawnych w tej sprawie.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ministrowie-nauki-zaniepokojeni
-przesuwaniem-srodkow-z-horyzontu2020
Źródło: PAP

NIK: działania uczelni dla ochrony praw
autorskich - nieskuteczne
Jak oceniła Najwyższa Izba Kontroli,
działania na rzecz ochrony praw autorskich podejmowane przez szkoły wyższe były niewystarczające w stosunku
do wagi problemu. Świadczy o tym
występowanie przypadków nieoznaczonych zapożyczeń z cudzych utworów w obronionych już pracach dyplomowych. W jednej z nich postępowanie wyjaśniające na uczelni, podjęte
w wyniku działań NIK, potwierdziło
plagiat.
Raport NIK pt. Ochrona praw autorskich w pracach dyplomowych w szkołach wyższych (nr P/13/149) jest rezultatem kontroli prowadzonej w IV
kwartale 2013 r. i I kwartale 2014 r.
w 14 publicznych szkołach wyższych.
Niektóre uczelnie nie przestrzegały
spisanych przez siebie procedur albo
ich w ogóle nie ustalały - podkreślają
autorzy raportu.
"Raport NIK pokazuje, że uczelnie nie
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do końca są zdeterminowane, by
walczyć z plagiatami" - powiedziała
PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska. Dodała, że mają temu zapobiec nowe przepisy zawarte w nowelizacji ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym
(weszła ona w życie w październiku
2014). "Wprowadzamy system, który
- jak mamy nadzieję - zapobiegnie
cwaniactwu i nieuczciwości" - zaznacza minister. Podkreśliła, że w noweli
wprowadzono m.in. obowiązek
sprawdzania prac dyplomowych przed
obroną programem antyplagiatowym
i zdecydowano, że prace z krajowych
uczelni będą gromadzone w ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych. Bo bazy tej trafią zarówno istniejące już na uczelniach elektroniczne
zbiory prac dyplomowych, jak i na
bieżąco wprowadzane będą nowe

obronione prace. Minister wyjaśnia,
że nowe przepisy dadzą rektorom
narzędzie do monitorowania tego, jak
przestrzegane są przez studentów
prawa autorskie i jak te prawa są
chronione.
W okresie objętym kontrolą NIK
(październik 2011 – marzec 2014)
uczelnie były już jednak zobowiązane
do tworzenia i doskonalenia wewnętrznych systemów zapewnienia
jakości, które miały uwzględniać działania związane z zapobieganiem i wykrywaniem plagiatów.
Cały artykuł:
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
it em s/n ik - d z ia lan ia -u cz e ln i -d la ochrony-praw-autorskichnieskuteczne
Źródło: PAP
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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.
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

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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.
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
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.
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
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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: 2.06.2015.
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, umiejętności 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
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.
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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/1617605part_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.
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/1617618part_15_spreading_excellence_v2.0_en.pdf
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

Str. 16

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

Str. 17

ROK 2015

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe i krajowe
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/1617623c_2014_5009_1_annex_en_euratom_v_2.0_en.pdf

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - COST
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera
koordynację badań finansowanych z funduszy narodowych między innymi w obszarze
fizyki, chemii, technologii materiałowych, nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.
Termin składania wniosków: 24.03.2015.
http://www.cost.eu/

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
Celem Funduszu jest promocja regionalnego współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez
wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz inicjatyw związanych
z wymianą młodzieży i współpracą transgraniczną.
Małe granty
termin składania wniosków: 1.03.2015,
granty standardowe
termin składania wniosków: 15.03.2015,
granty strategiczne
termin składania wniosków: 15.04.2015.
http://visegradfund.org/

Konkursy krajowe
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
STYPENDIA NAUKOWE DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW
Minister przyznaje corocznie, na podstawie zgłoszonych wniosków, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe może
być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.
Termin składania wniosków 31.03.2015.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-x-edycji-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html
DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/inwestycje/
INWESTYCJE BUDOWLANE
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/inwestycje/
NAGRODY MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ORAZ NAUKOWO-TECHNICZNE
Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa, badań na rzecz rozwoju gospodarki. W każdej kategorii
Minister może przyznać jedną nagrodę. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki, Prezes
Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk. Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne
osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.
Termin zgłaszania kandydatów: 31.03.2015.
http://www.nauka.gov.pl/zasady-przyznawania-nagrod/

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe

FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
www.fnp.org.pl
Oferta programowa FNP na rok 2015
http://www.fnp.org.pl/assets/Program-2015_PL_EN_fin.pdf
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/oferta/skills-szkolenia/
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: 12.01.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/
SKILLS-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: 15.03.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
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: 16.02.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-engage/
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
mentor-mentorowany tzw. one-to-one mentoring. Mentorowanym może zostać osoba ze stopniem naukowym doktora, pracująca w polskiej jednostce naukowej lub będąca absolwentem studiów doktoranckich, o ile od nadania stopnia doktora nie
upłynęło 12 miesięcy. Mentorem może zostać wskazana przez mentorowanego osoba, uznana w międzynarodowym środowisku naukowym.
Termin składania wniosków: 12.01.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp/
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/

NARODOWE CENTRUM NAUKI
www.ncn.gov.pl

SYMFONIA 3
Międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą
jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-15-12-2014
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
ETIUDA 3
Konkurs na stypendia doktorskie.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda-15-12-2014
FUGA 4
Konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-15-12-2014
Termin składania wniosków: 16.03.2015.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)
www.ncbir.gov.pl
M-ERA.NET 2014
W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło
budżet w wysokości 0,5 mln euro.
Termin składania wniosków w drugim etapie: 18.02.2015.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/konkurs-2014/art,2817,m-era-net-otwarcie-naboruwnioskow-w-konkursie-m-era-net-call-2014.html
http://m-era.net/joint-call-2014
ERA-NET SMART GRIDS PLUS
W ramach konkursu możliwe będzie finansowanie projektów dotyczących inteligentnych sieci wysokoenergetycznych. Ogłoszenie konkursu planowane jest na 30.01.2015.
Planowany termin składania wniosków: 8.04.2015.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/smartgrids-plus/art,3097,era-net-smart-grids-plus-informacjao-zblizajacym-sie-konkursie.html
http://eranet-smartgridsplus.eu/
INICJATYWA CORNET
Inicjatywa CORNET jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań konkretnych branż
przemysłowych. Badania branżowe są przeprowadzane na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności MSP. Ich
inicjatorami są zrzeszenia firm a wykonawcami wyspecjalizowane jednostki naukowe, działające na rzecz konkretnego sektora
przemysłowego.
Termin składania wniosków międzynarodowych: 27.03.2015.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 27.03.2015.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 10.04.2015.
http://www.cornet-era.net/
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,3077,19-konkurs-wramach-inicjatywy-cornet.html
ERA-NET SOLAR
Konkurs dotyczy wykorzystania ogniw fotowoltaicznych oraz systemu koncentratorów energii słonecznej do wytwarzania
energii elektrycznej. Obszar tematyczny konkursu obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego.
Tematyka konkursu
SOLAR-ERA.NET PV3:

PV3.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules

PV3.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing

PV3.3 Grid integration and large-scale deployment of PV

PV3.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells

PV3.5 Solar glass and encapsulation materials

PV3.6 Concentrator PV technology

PV3.7 Si feedstock, crystallization and wafering

PV3.8 Organic solar cells, perovskites and other emerging concepts
SOLAR-ERA.NET CSP3:

CSP3.1 Cost reduction and efficiency increase in components

CSP3.2 Dispatchability through storage and hybridisation

CSP3.3 New heat transfer media for CSP plants

CSP3.4 Innovative thermodynamic cycles
Termin składania wniosków: 27.03.2015.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/solar/aktualnosci/art,3067,informacja-o-konkursie-w-projekcie-era-netsolar.html

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
W związku z trzecim konkursem SOLAR 10 lutego 2015 roku o godzinie 12:00 CET (11:00 GMT) planowane jest internetowe
spotkanie (webinar) zainteresowanych osób, mogące ułatwić pozyskanie partnerów do projektu.
EUROSTARS 2
Program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierający projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące prace badawczo-rozwojowe. Projekty realizowane są w konsorcjach, tematyka dowolna, ale ukierunkowana rynkowo. Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć przynajmniej dwóch partnerów z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie. Niezbędnym
elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia.
Termin składania wniosków: 5.03.2015.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,3071,nabor-wnioskow-w-3-konkursie-programueurostars-2.html
LIDER
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców
w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.
Termin składania wniosków: 15.03.2015.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/aktualnosci/art,3068,vi-edycja-programu-lider.html
ERA-NET Industrial Biotechnology 2
Konkurs obejmujący zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.
Zakres konkursu

Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products.

Novel systems for new or more sustainable processes e.g. the use of enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems.

New compounds from existing, but not well studied biological systems, through a greater understanding of their metabolic pathways.

Modelling and optimisation of biological processes.

Process development, intensification and/ d/or integration in existing industrial processes e.g. upstream or downstream design, scale-up of biotechnological processes.
Termin składania wniosków: 23.02.2015.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era/konkursy/art,3049,otwarcie-naboru-wnioskow-w-6-konkursie-wramach-era-net-industrial-biotechnology-2.html
http://www.era-ib.net/

NARODOWY FUNDUSZ
(NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/

OCHRONY

ŚRODOWISKA

I

GOSPODARKI

WODNEJ

Oferta programowa NFOSiGW
http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/publikacje/przewodnik/przewodnik_po_programach_priorytetowych2015.pdf

UWAGA!! W przeglądzie nie uwzględniono: m.in.: kredytów, finansowania wdrażanego przez PARP i MG, programów dla miast,
gmin, programów wojewódzkich, programów niewspółfinansowanych.
Informacje dotyczące planowanych terminów naborów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji wdrażających, spotkań informacyjnych, informacji uzyskanych drogą mailową lub telefoniczną. Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między podanymi datami a rzeczywistymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów.
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Wydarzenia
2015.01.13
Wrocław
Zasady finansowania i realizacji
projektów – Horyzont 2020
Szkolenie dotyczące zasad programu
Horyzont 2020.
http://www.kpk.gov.pl/?event=zasadyfinansowania-i-realizacji-projektowhoryzont-2020-5
2015.01.15
Warszawa
„Kogeneracja 2.0 w praktyce” rozliczenie roku 2014
Warsztaty pt. „Kogeneracji 2.0 w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji do prawidłowego rozliczenia
roku 2014, w świetle znowelizowanych
regulacji Prawa energetycznego. Jak
przygotować sprawozdanie roczne?
W jaki sposób określić ilość
„świadectw pełnowartościowych”
i „niepełnowartościowych”? Na te
i wiele innych nurtujących pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów
jednostek kogeneracji, w tym jednostek
wielopaliwowych, ekspert ds. systemów
wsparcia CHP i OZE.
Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez
Prezesa URE ewentualnego spełnienia
„efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014
r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu
zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc
powstałych instalacji w ramach wsparcia
operacyjnego.
http://www.masterinstitute.pl/program,152,KOGENERACJA%20r
ozliczenie%20roku,%20audyt,%20efekt%
20zach%C4%99ty
2015.01.15
Lublin
Przygotowanie wniosków na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie
Research and Innovation Staff Exchange (RISE)”, Program HORYZONT 2020
Celem spotkania będzie przedstawienie
praktycznych informacji na temat składania wniosków o granty badawczoszkoleniowe Marii Skłodowskiej-Curie,
które są finansowane ze środków Pro-

gramu Horyzont 2020. Do udziału
w szkoleniu zaproszeni są przede
wszystkim pracownicy naukowi uczelni wyższych i jednostek badawczych,
pracownicy działów badawczorozwojowych firm tworzących
i wdrażających nowe technologie
oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele
innych instytucji szczególnie zainteresowanych udziałem w konkursie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), który został ogłoszony
6 stycznia 2015.
http://www.kpk.gov.pl/?event=przygot
owanie-wnioskow-na-konkurs-mariesklodowska-curie-research -andinn ova t i on - st aff -exch ang e - ris eprogram-horyzont-2020
2015.01.15
Poznań
Możliwości aplikowania do Programu Ramowego Horyzont
2020. Granty ERC oraz akcje
Marii Skłodowskiej – Curie
Spotkanie dla osób zainteresowanych
złożeniem wniosku do konkursów
ERC oraz uzyskaniem informacji na
temat działań Marii Skłodowskiej –
Curie. Przedstawione zostaną zasady
ubiegania się o granty ERC, możliwości stypendialne w ramach akcji Marii
Skłodowskiej – Curie, dokumentacja
konkursowa, kryteria oceny wniosków.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkoleni
a-naszeszkolenia.php
2015.01.16
Poznań
Miliony za pomysły! Granty dla
naukowców z doświadczeniem
od 2 do 12 lat po doktoracie
Spotkanie dla osób naukowców, którzy uzyskali stopień doktora 2 do 12
lat temu (stan na 1 stycznia 2015 r.).
Przedstawione zostaną zasady ubiegania się o granty ERC, rodzaje grantów (ERC Starting Grant, Consolidator
Grant), dokumentacja konkursowa,
kryteria oceny wniosków, informacje
o części administracyjnej wniosku,
o składaniu wniosków w Participant
Portal oraz rady jak napisać wniosek
z sukcesem.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkoleni
a-naszeszkolenia.php

2015.01.21 - 2015.01.22
Madryt, Hiszpania
Lignofuels 2015
Dwudniowa doroczna konferencja zgromadzi kluczowych interesariuszy branży
bioenergii, którzy będą dyskutować
o
możliwościach i perspektywach
rynku biopaliwach 2G, strategiach gospodarczych i politycznych dotyczących
biopaliw oraz projektach badawczorozwojowych w tym zakresie.
http://www.wplgroup.com/aci/conferenc
es/eu-eef6.asp
2015.01.22
Chambery, Francja
Symposium on European Photovoltaic Research Infrastructures
Sympozjum dotyczącym europejskiej
infrastruktury służącej badaniom fotowoltaicznym.
http://www.sophia-ri.eu/newsevents/upcoming-events/eventssingle/?tx_kbeventboard_pi1[evt]=43
2015.01.22 - 2015.01.24
Karpacz
IX Forum Energetyczne
Tematyka tegorocznego forum będzie
dotyczyć wydobycia, transportu, przerobu węglowodorów, produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, inwestycji
w energetykę, OZE, polityki klimatycznej, ekologii i ochrony środowiska.
http://www.forum-ekonomiczne.pl/ixforum-energetyczne2014/#.VK5KctKG9Ro
2015.01.27
Warszawa
Zasady finansowania i realizacji
projektów – Horyzont 2020
Szkolenie dotyczące zasad programu
Horyzont 2020.
http://www.kpk.gov.pl/?event=zasadyfinansowania-i-realizacji-projektowhoryzont-2020-6
2015.02.04 - 2015.02.05
Hamburg, Niemcy
Energy Storage 2015
Konferencja dotycząca magazynowania
energii i związanych z nim zagadnień
pranych, politycznych i biznesowych.
http://www.wplgroup.com/aci/conferenc
es/eu-ees5.asp

Wydarzenia
2015.02.05
Wiedeń, Austria
Konferencja: The two sides of
brain circulation – international
and intersectoral mobility
Celem konferencji jest zainicjowanie
debaty na temat możliwości przyciągnięcia do Europy najbardziej obiecujących naukowców, tego, w jaki sposób najlepiej wykorzystać międzynarodowy i międzysektorowy przepływ
wiedzy oraz jakie możliwości dla
kobiet i mężczyzn naukowców powinny być zapewnione, aby móc
w pełni wykorzystać ich potencjał
naukowy. Działania Marii Skłodowskiej – Curie w Programie Horyzont
2020 mają odpowiedzieć na to zjawisko i wspierać rozwój kariery naukowej oraz zwiększać ich międzynarodową i międzysektorową mobilność.
http://www.kpk.gov.pl/wpcontent/uploads/2014/12/Invitationbrain-circulation-conference.pdf
2015.02.11 - 2015.02.12
Łódź
II IED Forum
Konferencja dotycząca nowej dyrektywy IED, która reguluje działalność
w zakresie ochrony środowiska dla
operatorów energetycznych instalacji
spalania paliw spełniających kryteria
"dużego źródła spalania". Dyrektywa
będzie obowiązywać od 2016 roku.
http://cbepolska.pl/pl/ii-iedforum.html

tami z takich branż jak: deweloperska,
medyczna, transportowa, energetyczna, edukacyjna, administracyjna i usług
publicznych sprawia, że Smart City
Forum jest pierwszą inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom
w takiej skali i z takim zapleczem
merytorycznym.
http://smartcityforum.pl/
2015.02.18 - 2015.02.20
Reykjavik, Islandia
IX konferencja Zarządzanie
Energią i Teleinformatyka - ZET
2015
Konferencja dotycząca m.in. zarządzania energią w ramach prawnych
regulacji krajowych i europejskch,
narzędzi wspomagających prognozowanie zapotrzebowania na energię,
integracji systemów informatycznych
w przedsiębiorstwach multienergetycznych, giełdy energii i praw majątkowych, systemów kontroli wytwarzania, przesyłu i dostawy energii.
http://kaprint.pl/ZET2015
2015.02.18 - 2015.02.19
Londyn, Wielka Brytania
Nuclear Decommissioning &
Waste Management Summit
Konferencja dotycząca likwidacji
obiektów jądrowych oraz zarządzania
odpadami jądrowymi.
http://www.wplgroup.com/aci/confere
nces/eu-end2.asp

2015.02.23 - 2015.02.24
Katowice
X Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce
Konferencja dotycząca aktualnej polityki ekologicznej dla branży energetycznej, odbudowy mocy sektora wytwórczego w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska naturalnego, a także najnowszych rozwiązań
i technologii z zakresu ochrony środowiska w energetyce.
http://www.kierunekenergetyka.pl/konf
erencja,1538,13692.html
2015.02.26 - 2015.02.27
Licheń Stary
VII Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”
C e l e m
k o n f e r e n c j i
jest zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających
na rynku polskim i zagranicznym
w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.
http://nowaenergia.com.pl/2014/09/25/viikonferencja-termiczne-przeksztalcanieodpadow-komunalnych-technologierealizacja-inwestycji-finansowanie/

2015.02.17 - 2015.02.18
Praga, Czechy
9th Annual Central & Eastern
European (CEE) Power Conference
Konferencja zgromadzi wyższego
szczebla przedstawicieli wiodących
producentów energii w regionie,
deweloperów, elektrownie, regulatorów, handlowców, finansistów i analityków rynkowych w celu dyskusji
i debaty na temat przyszłości miksu
energetycznego w Środkowej
i Wschodniej Europie.
http://www.platts.com/events/2015/p
c543/index
2015.02.18 - 2015.02.19
Warszawa
Smart City Forum
Możliwość spotkania z decydentami
szczebla krajowego, znanymi eksper-
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.
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Głównym celem działania CENERG jest koordynacja i integracja badań
energetycznych w Instytucie Energetyki, w Polsce i w Europie Środkowej
oraz wsparcie rozwoju nowych technologii energetycznych.
CENERG prowadzi działania wspierające rozwój w IEn badań
nad nowymi technologiami energetycznymi odpowiadającymi polskim
i europejskim strategiom w tej dziedzinie, rozpoznaje nowe kierunki badań oraz możliwości aplikacji w polskich i europejskich programach finansowania prac badawczych i rozwojowych. CENERG uczestniczy w działaniach promujących badania prowadzone w IEn, wspiera współpracę IEn
z ośrodkami badawczymi w Polsce i w Europie, uczestniczy w tworzeniu
platformy wymiany informacji naukowej w IEn i organizuje cykliczne seminaria naukowe, warsztaty i konferencje służące wymianie informacji na
temat działań badawczych prowadzonych w IEn i w Polsce.
CENERG oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego
w konkursach na krajowe i międzynarodowe projekty badawczowdrożeniowe i wspomagające we wszystkich obszarach tematycznych.
Oferta obejmuje:

pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymaganiami konkursu,

pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projektowego,

napisanie pełnego wniosku projektowego,

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

