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Urządzenia dla Energetyki: „Priorytety
tematyczne badań energetycznych na lata 20162017 programu Horizon 2020 Komisji
Europejskiej”
W magazynie „Urządzenia dla
En erg etyki" [nr 2/201 5
(85), str. 6-7] ukazał się artykuł „Priorytety tematyczne
badań energetycznych na lata
2016-2017 programu Horizon
2020 Komisji Europejskiej”.
Autorem artykuły jest dr inż.
Andrzej Sławiński, kierownik
Centrum integracji Badań
En erg etycznych CENERG
Instytutu Energetyki. W artykule omówiono tematykę
p rzyg otowanego ob ecn ie

przez Komisję Eu rop ejską
we współpracy z Państwami
Członkowskimi nowego Programu Pracy na lata 2016-2017
w obszarze „Wyzwania społeczne- inteligentna, czysta i efektywna energia”.
Artykuł dostępny jest na stronie:
http://issuu.com/urzadzenia-dlaenergetyki/docs/ude_2_15?utm_source=
ninjama-

W dzień gorącego lata...
Ważne tematy:
 200 mln zł na rozwój
innowacji w polskiej
energetyce
 Stabilne dostawy energii
elektrycznej w całej
Europie
 Unijni naukowcy na
grzbiecie nowej fali
energii ze źródeł odnawialnych
 Dyrektor NCN: po 1989
r. nie zmieniliśmy
w nauce zbyt wiele
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Licencja: CC BY 2.0
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200 mln zł na rozwój innowacji w polskiej energetyce
Po 100 mln zł przeznaczą Polska
Grupa Energetyczna i Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju na finans o w a n ie p ra c b a d a w c z o rozwojowych w dziedzinie energetyki. Prezesi PGE i NCBR podpisali
porozumienie w tej sprawie.
Jak powiedział prezes PGE Marek
Woszczyk jest to przedsięwzięcie,
w którym łączą się środki publiczne
reprezen towane przez NCBR
i środki prywatne z PGE. Do organizowanych cyklicznie przez 10 lat
otwartych konkursów będą mogły
się zgłaszać konsorcja ośrodków
akademickich, wyższych uczelni,
ośrodków badawczych i innowatorów - przedsiębiorców. Przedstawiciele NCBR i PGE, wspomagani
przez komitety; sterujący i doradczy będą wybierać innowacyjne
projekty, które - jak powiedział
Woszczyk - "mają największy potencjał komercjalizacji", a po drugie

"wpisują się w strategię innowacji
PGE.
Wiceprezes PGE Dariusz Marzec
dodał, że chodzi o takie projekty,
które mogą mieć wpływ na wartość
Grupy PGE i "jak największy wpływ"
na jej wyniki finansowe. Uściślił, że
chodzi o projekty, które z jednej
strony mogą przyczynić się do poprawy efektywności wytwarzania energii,
z drugiej pozwolą na zminimalizowanie jej wpływu na środowisko naturalne. Jak dodał, w przypadku energetyki konwencjonalnej chodzi o projekty związane m.in. z redukcją emisji
pyłów i szkodliwych substancji.
Kolejny obszar innowacyjnych badań,
którym zainteresowane jest PGE, to
OZE. Jak mówił Marzec chodzi przede wszystkim o efektywność jednostek wytwórczych, rozwój energetyki

wiatrowej morskiej, poprawę sprawności farm lądowych, lepsze zarządzanie.
"Odpowiadamy na zapotrzebowanie
płynące ze strony przemysłu oraz ofertę
polskiej nauki. Łączymy siły z PGE, by
wspierać rozwój innowacji w branży
elektroen ergetyc zn ej. Wsp ółp rac a
z PGE to ważna inicjatywa, która przybliża nas do celu, jakim jest szerzenie idei
„open innovation”. Wierzymy, że technologie wypracowywane na rzecz PGE
przez inne firmy i spółki typu spin-off
pomogą w uzyskaniu przełomowych
technologii – powiedział dyrektor NCBR
prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.
Kurzydłowski dodał, że pierwszy konkurs zostanie ogłoszony pod koniec
2015 roku.
h ttps://c energ .ien .com.pl/wiadomosc /
items/id-200-mln-zl-na-rozwoj-innowacji
-w-polskiej-energetyce
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce

Ruszają konsultacje
społeczne ws. oceny
jednostek naukowych
Do połowy lipca potrwają konsultacje projektu rozporządzenia
resortu nauki w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania kategorii
naukowej jednostkom naukowym.
Rozporządzenie to ma wprowadzić
m.in. nowe zasady oceny jednostek
naukowych bardziej uwzględniające
zróżnicowanie osiągnięć i innowacyjność tych jednostek.
Projekt rozporządzenia zmieniającego zasady kategoryzacji jednostek naukowych powstał w wyniku
publicznej debaty. Pierwsze propozycje Komitet Ewaluacji Jednostek
Naukowych przedstawił środowisku akademickiemu na spotkaniu
19 lutego 2015.
Po publicznej debacie środowiskowej rozpoczęto zbieranie i analizowanie opinii nt. pomysłów KEJN,
które posłużyły do przygotowania
konsultowanego projektu rozporządzenia. Propozycje KEJN dotyczyły m.in. zmiany zasad oceny,
uproszczenia procedur oraz większego uwzględnienia zróżnicowania
osiągnięć i innowacyjności jednostek naukowych.
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Zaproponowane zmiany to efekt
analizy wyników parametry zacji
z 2013 r., w tym ankiet i uwag nadesłanych przez jednostki naukowe. To
także skutek licznych konsultacji m.in.
z konferencjami rektorów, prezydium
Polskiej Akademii Nauk oraz kierownictwem Ministerstwa Nauki. Nowe
zasady finansowania nauki, które
obowiązują od 1 stycznia 2015 r.
i przedstawione przez KEJN propozycje zmian wpisują się w realizację
strategicznych celów resortu nauki.
Będą premiować jakość, innowacyjność i interdyscyplinarność badań,
a także otwartość i umiędzynarodowienie polskiej nauki.

Autor: Guido Gerding
Licencja: CC-BY-SA-3.0-migrated
Źródło: Wikiemedia Commons
Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, opublikowanego na
stronach resortu nauki zaproponowane rozwiązania mają na celu umożliwienie przeprowadzenia w sposób
obiektywny kompleksowej oceny
jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przy zachowaniu możliwie największej przejrzystości całego procesu
tej oceny.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/ruszaja-konsultacje-spoleczne-wsoceny-jednostek-naukowych
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce
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MNiSW: Rozpoczynamy drugi nabór kandydatów do
programów szkoleniowo – stażowych z zakresu technologii
eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza pracowników, studentów
studiów doktoranckich oraz absolwentów uczelni/podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, kształcących się w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów
gazu łupkowego, do udziału w dodatkowym naborze kandydatów do udziału w p rog ramach szkoleniowo stażowych w czołowych ośrodkach
akademickich na świecie.
Program szkoleniowo-stażowy będzie
trwał około 8 tygodni i zostanie zamówiony przez MNiSW w ramach postępowania przetargowego w uczelniach
zagranicznych. W ramach programu
sfinansowane zostaną wyjazdy szkoleniowo-stażowe oraz pokryte koszty
pobytu w zagranicznych ośrodkach
naukowych.
Nabór dodatkowy prowadzony jest
w ramach projektu systemowego
Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego
pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu
szkoleń i staży w zakresie energetyki
jądrowej i technologii eksploatacji
oraz rozpoznawania zasobów gazu
łupkowego”, realizowanego w ramach

Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt
zakłada bezpłatny udział 120 polskich pracowników polskich uczelni
i ośrodków naukowo-badawczych
w stażach i szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na
świecie w grupach 40 osobowych
w terminie III - IV kwartał 2015 r.
Konkurs jest skierowany do polskich naukowców/badaczy ze stopniem co najmniej magistra inżyniera,
prowadzących badania w dyscyplinie
nauk technicznych, a także doktorantów i absolwentów studiów
wyższych o specjalnościach głównie
na kierunkach: geofizyka, górnictwo,
geologia inżynierska, inżynieria naftowa, w szczególności na specjalnościach: geologia naftowa, wiertnictwo, eksploatacja złóż surowców
płynnych, inżynieria gazownicza,
inne kierunki, które wiążą się pośrednio z tematyką eksploatacji
oraz rozpoznawania zasobów gazu
łupkowego.
Przeszkolenie obejmować będzie
tzw. edukatorów czyli osoby, które

nabytą wiedzę będą przekazywać
w Polsce. Zadaniem edukatorów będzie
rozwój na macierzystej uczelni kierunków
studiów i specjalności związanych z danymi obszarami, opracowywanie programów kształcenia oraz rozwój badań naukowych, a ponadto m.in. działalność na
rzecz współpracy z przedsiębiorstwami,
wzrostu akceptacji społecznej dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce.
Uczelnia/podstawowa jednostka organizacyjna uczelni musi wyrazić pisemną zgodę
na udział kandydata w programie oraz
potwierdzić, że oprócz wymagań sformułowanych wyżej kandydat jest dydaktykiem, który w pracy zawodowej przekaże
zdobyte umiejętności studentom lub/oraz
realizuje badania naukowe w zakresie
najnowszej technologii rozpoznawania,
udostępniania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż ga zu łupkowego
z uwzględnieniem minimalizacji niekorzystnego oddziaływania przedmiotowych
prac na środowisko.
Przyjmowanie zgłoszeń jest prowadzone
wyłącznie drogą elektroniczną i trwa od
1 do 15 lipca 2015 r.
Szczegółowe informacje:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/item
s/mnisw-rozpoczynamy-drugi-nabor-

Glina przyszłością magazynowania CO2?
Odpowiednio przygotowana glina
syntetyczna może być skutecznym
i tanim materiałem pozwalającym przechwytywać i przechowywać gaz cieplarniany, jakim jest dwutlenek węgla.
Wskazują na to badania międzynarodowego zespołu naukowców.
"Naukowcy szukają sposobu na łatwe,
tanie i efektywne przechwytywanie
oraz przechowywanie cząsteczek dwutlenku węgla (CO2). W tym celu testują różnorodne materiały, wśród
nich glinę, a ściślej mówiąc materiały
ilaste, będące jej głównym składnikiem" - tłumaczy w rozmowie z PAP
dr Zbigniew Rozynek, fizyk z PAN,
który podczas swojego stażu podoktorskiego w Norwegii (NTNUTrondheim) prowadził badania dotyczące adsorpcji i desorpcji CO2
w materiałach ilastych.
W przyszłości umiejętność wychwytywania CO2 może się okazać kluczowa
dla zwalczania emisji gazów cieplarnianych.
"Najnowsze badania wskazują na to, że
tzw. materiał ilasty, będący głównym

składnikiem naturalnej gliny - czyli
dobrze nam znanego materiału
obficie występującego w naturalnym środowisku - może się okazać
równie dobrym materiałem, jak
inne, bardziej zaawansowane, ale
drogie materiały. Największą korzyścią
z wykorzystania materiałów ilastych
jest ich dostępność, która bezpośrednio przekłada się na niższy
koszt" - wyjaśnia dr Rozynek.
Obecnie na całym świecie eksperci
sprawdzają, który typ materiału
nadaje się najlepiej do procesu
sorpcji CO2. Jednocześnie poszukuje się metod pozwalających powtórnie wykorzystywać CO2, albo
go przechwytywać i składować do
momentu, aż w przyszłości nauczymy się go wykorzystywać. Jednym
z pomysłów jest właśnie przechowywanie CO2 w różnych materiałach, np. w glinie - tłumaczy fizyk.
Obiecujące są wyniki badań z tym
związanych, prowadzonych przez
międzynarodowy zespół naukow-

ców pod kierunkiem prof. Jona Otto
Fossuma Wydziału Fizyki na Norweskim
Uniwersytecie Nauki i Technologii
(NTNU) w Trondheim. Wyniki przedstawiono w "Scientific Reports" grupy wydawniczej Nature, pierwszym autorem publikacji był Leander Michels z NTNU.
W swoich badaniach naukowcy skupili się
na smektycie – syntetycznym, wyprodukowanym w laboratorium materiale ilastym, stosowanym m.in. do produkcji
kremów do rąk czy past do zębów.
"Smektyt spełnia praktycznie wszystkie
warunki niezbędne do tego, by uznać go
za dobry materiał do przechowywania
CO2. Jest on tani, nadaje się do powtórnego wykorzystania, a co najważniejsze,
jest materiałem porowatym posiadającym
bardzo dużą powierzchnię właściwą, co
oznacza, że potrafi adsorbować olbrzymie ilości cząsteczek" - podkreśla Zbigniew Rozynek.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/glina-przyszloscia-magazynowaniaco2-1539
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Wyznaczanie trendów w nauce: Nowy arktyczny dron
do śledzenia skutków zmiany klimatu
Zespół z Uniwersytetu Laval w Kanadzie opracował drona, odpornego na
ekstremalne temperatury Oceanu
Arktycznego, w celu gromadzenia
danych, które mogą pomóc w śledzeniu skutków zmiany klimatu.
Drony mają ogólnie złą prasę, ale mogą zaoferować o wiele więcej niż
zniszczenie i wojnę. Technologia dronów może na przykład służyć do celów ratunkowych na obszarach klęsk,
umożliwiając dotarcie do miejsc niedostępnych dla człowieka. Naukowcy
z Uniwersytetu Laval w Kanadzie pokazali kolejne, pozytywnie zaskakujące
zastosowanie dronów – śledzenie
oddziaływania zmiany klimatu na Arktykę.
Dron Argo opracowany przez Uniwersytet Laval jest w stanie przetrwać
w ekstremalnych warunkach Oceanu
Arktycznego, schodząc na głębokość
niemal 2 000 metrów, aby gromadzić
dane na temat organizmów morskich.
To oznacza, że potrafi zbierać wcześniej niedostępne informacje, aby pogłębić naszą wiedzę o arktycznym
ekosystemie morskim i śledzić następstwa zmiany klimatu.

Prace nad dronem Argo trwają już
od kilku lat – w 2000 r. Międzynarodowa Komisja Oceanograficzna UNESCO i Światowa Organizacja Meteorologiczna uruchomiły program Argo
z zamiarem stworzenia globalnej sieci
pław, aby powstał zintegrowany,
globalny system obserwacji oceanów.
Na naszych oceanach rozmieszczonych jest obecnie tysiące pływaków
czy inaczej dronów Argo, aczkolwiek
w surowych warunkach arktycznych
jest ich zaledwie kilka. Jak wyjaśnia
Brigitte Robineau, dyrektor wykonawcza Québec-Océan: „Na chwilę
obecną rozlokowanych na oceanach
jest niemal 4 000 pływaków Argo.
Jednak ze względu na ograniczenia
narzucane przez zimny lód morski
i góry lodowe, na Oceanie Arktycznym jest ich jedynie garstka. Z uwagi
na fakt, że instrumenty te są w stanie
dostarczać cenne dane naukowcom
prowadzącym prace, zespół Marcela
Babina i Claudie Marec podjął się
zaprojektowania i wyprodukowania
pływaka przystosowanego do tego
środowiska”.
Według José Lagunas-Moralesa, pracującego nad projektem inżyniera,

specjalisty ds. systemów osadzonych,
głównym wyzwaniem była ochrona
drona przed zagrożeniami stwarzanymi przez lód. Dron spędza większość czasu pod wodą, ale w momencie wynurzania się i ewentualnej
kolizji z lodem uszkodzeniu mogą
ulec urządzenia telekomunikacyjne,
czujniki temperatury czy inny sprzęt.
Albo też dron może utknąć w lodzie
– co byłoby niezwykle kosztowne.
Lagunas-Morales zauważa: „Musimy
unikać uwięzienia urządzenia w lodzie, gdyż stałoby się wówczas bezużyteczne dla prac badawczych. Każdy
błąd w projekcie czy w programowaniu mógłby wiązać się z dużymi
kosztami, dosłownie i w przenośni,
gdyż każdy podzespół jest wart około 90 000 dolarów (80 300 EUR)”.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/wyznaczanie-trendow-w-nauce
-nowy-arktyczny-dron-do-sledzeniaskutkow-zmiany-klimatu
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis .europa.eu/

Naukowcy ujawniają wpływ składowania dwutlenku węgla
pod dnem morskim na lokalne ekosystemy
Klaus Wallmann, koordynator ECO2,
omawia wyniki projektu poświęconego oddziaływaniu składowania CO2
pod dnem na ekosystemy morskie.
Dno europejskich mórz jest często
naznaczone rysami albo pęknięciami,
a mimo to przedsiębiorstwa naftowe
składują CO2 pod dnem Morza Północnego i Morza Barentsa, aby obniżyć swoje emisje. Czy składowanie
CO2 pod dnem morskim jest opłacalnym rozwiązaniem? Zespół unijnych
naukowców rzucił ostatnio światło na
ten problem.
Zważywszy na coraz wyraźniejsze
oddalanie się celu ograniczenia do
roku 2050 globalnego ocieplenia do
+2°C i nadchodzącą konferencję klimatyczną ONZ, coraz większa presja
ciąży na UE i jej międzynarodowych
partnerach. Pod rozwagę wzięto
wszelkie kwalifikujące się sposoby
redukcji emisji CO2, a jednym z nich
jest wychwytywanie i składowanie
dwutlenku węgla (CCS) – zestaw
technologii zapobiegających przedostawaniu się CO2 do atmosfery poprzez składowanie go w odpowied-
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nich, podziemnych formacjach geologicznych.
W niedawnym komunikacie dotyczącym unii energetycznej, Komisja Europejska przyznała, że potrzebne jest
większe wsparcie dla CCS. Technologia nie rozwinęła się w stopniu jakiego
się początkowo spodziewano, głównie
z powodu wysokich kosztów inwestycyjnych i ograniczonych zachęt ze
względu na niskie ceny węgla. Jest jednak inny aspekt CCS, który nadal stanowi dla potencjalnych inwestorów
i decydentów niewiadomą: problem
wycieku, zwłaszcza we wrażliwych
miejscach składowania, takich jak dno
morskie.
Przez ostatnie cztery lata zespół naukowców z UE monitorował istniejące
instalacje CCS na Morzu Północnym
i na Morzu Barentsa, aby ustalić prawdopodobieństwo wycieku i oddziaływanie takiego scenariusza na lokalne ekosystemy. Naukowcy z projektu ECO2
(Sub-seabed CO2 Storage: Impact on
Marine Ecosystems) zidentyfikowali
możliwe ścieżki wycieku CO2, monitorowali stanowiska wycieku, śledzili

rozprzestrzenianie się CO2 w wodach przydennych oraz przeanalizowali reakcje zwierząt i roślin bentosowych na CO2. Na początku maja
partnerzy projektu ujęli wszystkie
swoje spostrzeżenia w formie przewodnika poświęconego temu jak
wybierać i monitorować stanowiska
składowania, po czym zaprezentowali
go Unii Europejskiej.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/naukowcy-uja wniaja -wply wskladowania-d wutlenku-wegla-podd n em-mors kim-n a -l oka ln eekosystemy
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis .europa.eu/
ECO2
http://www.eco2-project.eu/
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Stabilne dostawy energii elektrycznej w całej Europie
Uczestnicy projektu finansowanego
ze środków UE planują stworzenie
ogólnoeuropejskiej sieci energetycznej wraz z możliwymi magistralami,
która pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne kontynentu
w latach 2020 – 2050.
Transgraniczne połączenia międzysystemowe powinny poprawić bezpieczeństwo i stabilność dostaw
energii elektrycznej dzięki możliwości wymieniania się energią, gdy jest
to potrzebne. Pozwoli to także na
zrównoważenie różnych źródeł
energii odnawialnej na większych
obszarach. Komisja Europejska
podkreśla potrzebę rozszerzenia
p ołą czeń międ zysystemowych
o 40% do roku 2020 oraz realizację
dalszych celów do roku 2030.
Finansowany przez UE projekt
"Modular development plan of the pan
-E uropean t ransm iss ion syst em
2050" (E-HIGHWAY2050) wnosi
wkład w tworzenie jednolitego
rynku dla europejskiej energii elektrycznej. Konsorcjum złożone z 28
partnerów reprezentujących świat
nauki i przemysłu opracowuje odgórną metodologię planowania długoterminowego w tym zakresie.

Pozwoli ona uzyskać pierwszą wersję modułowego i skutecznego
planu rozbudowy ogólnoeuropejskiej sieci energetycznej w latach
2020 – 2050, zgodnie z podstawowymi założeniami europejskiej polityki energetycznej.
Uc ze stn i c y p roj e k tu E HIGHWAY2050 w pierwszej kolejności zajmują się wdrażaniem zbioru scenariuszy dotyczących systemów energetycznych przyszłości.
Obejmują one wymagania dla agregatów, umożliwiające równoważenie obciążenia, a także możliwe
wykorzystanie systemów magazynowania energii. W oparciu o założenia dotyczące zamiennego korzystania z różnych źródeł energii na
różnych obszarach opracowywane
są scenariusze rozmieszczenia sieci.
Dopuszczają one projektowanie
szeregu architektur sieci, dla których prowadzone są również analizy kosztów i korzyści. Oparta na
scenariuszach metodologia planowania uwzględnia też cały łańcuch
dostaw energii, wraz ze wszystkimi
aspektami technicznymi, ekonomicznymi i społeczno-politycznymi
potrzebnymi do stworzenia efek-

tywnych architektur sieci. Ponadto techniki symulacji sieci pozwalają na określenie wykonalnych i efektywnych architektur ogólnoeuropejskiej sieci dla każdego
ze scenariuszy. Główny nacisk kładziony
jest na możliwe problemy związane
z napięciem i stabilnością oraz na unikanie
przerw w dostawie energii i awarii kaskadowych.
Cały artykuł:
h ttps://cen erg.ien .com.p l/ wia domosc/
i t e m s/ s ta b iln e -d o s ta wy - en e rg ii elektrycznej-w-calej-europie
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

Wyznaczanie trendów w nauce:
Parująca woda zasila mini-samochód
Zespół z Uniwersytetu Columbia,
pracujący pod kierunkiem Ozgura
Sahina, opracował miniaturowy
samochód, który wykorzystuje
energię parowania jako napęd oraz
generator zasilany parowaniem do
kierunkowskazów LED.
Raport z badań, opublikowany
w »Na ture Communications«,
szczegółowo opisuje zbudowane
przez zespół silniki, które uruchamiają się i pracują autonomicznie,
kiedy znajdą się na granicy faz powietrze-woda. Jak czytamy w abstrakcie: „Wytwarzają ruch rotacyjny
i linearny przypominający pracę
tłoka za pomocą specjalnie zaprojektowanych sztucznych mięśni,
które reagują na wahania wilgotności”. Silniki posłużyły zespołowi do
zademonstrowania prądnicy, która
unosi się na wodzie i pochłania jej
parowanie w celu zasilania źródła
światła oraz miniaturowego samochodu (o wadze 0,1 kg), który porusza się do przodu wraz z parowaniem wody w jego wnętrzu.
»The Guardian« cytuje wypowiedź

kierownika badań Sahina, który
zauważył, że silniki są tanie i mogą
czerpać energię z wody w czasie jej
n ieu sta nn eg o odp a rowywan ia
z powierzchni jezior i mórz: „Woda
chce parować. Pragnie parować. Po
zmoczeniu powierzchnia wysycha,
taki jest naturalny bieg rzeczy. Nasza praca polegała na przekształceniu tego pragnienia w użyteczną
pracę”.
Podwaliny pod badania położyły
wcześniej przeprowadzone przez
Sahina prace nad pewnymi mikroorganizmami powszechnie występującymi w glebie. Kiedy panuje wilgoć zarodniki chłoną ją z powietrza,
zwiększając swoją objętość nawet o
40%. W suchych warunkach proces
się odwraca. Sahin wydedukował,
że rozszerzanie się i kurczenie zarodników może działać jak mięsień,
popychając i przyciągając obiekty:
„Stwierdziliśmy, że moglibyśmy
wykorzystać ruch zarodników
i przekształcić go na energię elektryczną”. I to właśnie zrobił zespół

Autor: Jos Dielis
Licencja: CC BY 2.0
Źródło: Wikimedia Commons
w przypadku tych dwóch nowych silników.
»The Guardian« podaje szczegóły konstrukcyjne jednego z tych silników: „Aby
jedna z tych maszyn stała się pływającym
tłokiem, Sahin wraz z kolegami przykleił
linię zarodników do obydwu stron cienkiej taśmy z tworzywa sztucznego. Zarodniki zostały ułożone w odstępach
w taki sposób, aby te znajdujące się
z jednej strony zachodziły na te po drugiej stronie z zachowaniem luk między
nimi”.
Cały artykuł:
h ttp s://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ wyznaczanie-trendow-w-nauceparujaca-woda-zasila-minisamochod
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2015
http://cordis.europa.eu/

Śląskie/ Powstała baza danych o zanieczyszczeniach
powietrza
Ruszyła baza danych o źródłach zanieczyszczeń powietrza w woj. śląskim
oraz system oceniający ryzyko dla
zdrowia na zanieczyszczonych terenach. Mieszkańcy Śląska mogą sprawdzić w Internecie m.in. bieżącą prognozę jakości powietrza w ich okolicy.
O rezultatach zakończonego projektu
związanego m.in. ze stworzeniem baz
danych i aplikacji ułatwiających zarządzanie środowiskiem poinformowali
w środę naukowcy z Instytutu Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych (IETU)
w Katowicach.
Naukowcy stworzyli system służący
m.in. do gromadzenia danych o źródłach zanieczyszczeń powietrza w woj.
śląskim, określania poziomu stężeń
tych zanieczyszczeń czy kierunku ich
napływu. Zgromadzone dane pozwolą
pracownikom instytutu wykonywać
kolejne analizy zachodzących w środowisku zmian.

Część wyników przeprowadzonych
badań w ramach Systemu Identyfikacji
Napływu Zanieczyszczeń Powietrza
(SINZaP2) została opublikowana
w Internecie. "Nie zapomnieliśmy
o przeciętnym mieszkańcu, który jest
zainteresowany tym, czy przypadkiem
dzisiaj na zewnątrz nie będzie niekorzystnych warunków jeśli chodzi
o jakość powietrza" – powiedział PAP
koordynator projektu Piotr Cofałka.
Mieszkańcy woj. śląskiego mogą na
stronie projektu sprawdzić m.in. bieżącą prognozę jakości powietrza na
konkretnym obszarze lub porównać
zmiany zanieczyszczenia powietrza na
przestrzeni miesięcy.
Drugim systemem powstałym w ramach projektu jest System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym (HRA1)
oceniający ryzyko zdrowotne na zanieczyszczonych terenach. "System

może służyć do oceny narażenia
i ryzyka zdrowotnego ludzi, którzy
przebywają lub będą przebywać
w przyszłości na danym terenie" wyjaśniła Eleonora Wcisło z IETU.
Szacowanie ryzyka odbywa się na
podstawie zgromadzonych przez
pracowników instytutu informacji
o stanie gleby i wodach podziemnych
na terenach zamieszkanych, przemysłowych i rekreacyjnych. "W zależności od potrzeb i celów tych badań
możemy wykonywać nasze analizy dla
różnych powierzchni m.in. dla konkretnych gospodarstw domowych czy
osiedli mieszkaniowych" - dodała
Wcisło.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/slaskie-powstala-baza-danych-o
-zanieczyszczeniach-powietrza-1601
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce

Unijni naukowcy na grzbiecie nowej fali energii ze źródeł
odnawialnych
Oceany – pokrywające około 71%
powierzchni Ziemi – są niewykorzystanym źródłem czystej i odnawialnej
energii. Pierwsze demonstracje już
pokazały, że energia zmagazynowana
w falach może być wychwytywana
przez pływające konwertery energii.
Teraz naukowcy zamierzają poddać
tę technologię rygorystycznym testom na znacznie większą skalę, aby
przekonać się, czy ta koncepcja ma
rzeczywiście szanse powodzenia i czy
urządzenia są w stanie przetrwać
kilka lat w surowych warunkach
morskich.
Takie właśnie kluczowe cele zostały
postawione przed dofinansowanym
ze środków UE projektem CEFOW
(Clean Energy from Ocean Waves),
którego przewidziana na pięć lat
realizacja rozpoczęła się w czerwcu
2015 r. Partnerzy CEFOW, dysponujący łącznym budżetem w wysokości
około 24,7 mln EUR wraz z dofinansowaniem UE na kwotę niemal 17
mln EUR – mają nadzieję definitywnie
wykazać, że energia fal może być
opłacalnym i wydajnym dodatkiem
do europejskiego koszyka energetycznego.
Prace nad projektem nie zaczynają
się od podstaw. Członkowie zespołu
mają dostęp do istniejącego, wyposa-
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żonego w niezbędną infrastrukturę,
ośrodka testowego energii fal
u północnych wybrzeży Kornwalii,
Zjednoczone Królestwo, zwanego
Wave Hub. Ponadto technologia
konwersji energii fal, która ma zostać wdrożona w ramach projektu,
już została przetestowana i sprawdzona w rzeczywistych warunkach
w Szkocji. W skład tej technologii
wchodzi nowy typ konwertera
o nazwie Penguin, który złożony jest
ze standardowych komponentów
i generatora stosowanego zazwyczaj
w turbinach wiatrowych. Koncepcja
konwertera polega na umożliwieniu
skalowalnej produkcji za pomocą
istniejących procesów.
Partnerzy projektu CEFOW zamierzają skorzystać z poczynionych do
tej pory postępów i posunąć nap r z ó d p ra c e r o z w o j o w o wdrożeniowe nad energią fal. Na
p odsta wie testów techn olog ii
w rzeczywistych warunkach oceanicznych, zespół ma nadzieję wprowadzić ulepszenia i udoskonalić
urządzenia wraz z postępem prac
nad projektem. Konsorcjum postawiło sobie za cel podniesienie wydajności konwerterów energii fal o 50%
i opracowanie nowych typów dyna-

mic znych urząd zeń cumownic zych .
Ponadto konsorcjum zamierza połączyć
różne aspekty łańcucha dostaw energii
z fal, aby zbudować sieć wsparcia niezbędną dla zakrojonych na większą skalę
przyszłych projektów poświęconych
energii fal. Partnerzy przeanalizują także
wykonalność rozwiązań w zakresie magazynowania energii na pokładzie i na
lądzie oraz przeprowadzą wieloletnie
badania nad środowiskiem, zdrowiem
i bezpieczeństwem. Dodatkowo naukowcy będą współpracować w czasie
realizacji projektu z lokalnymi rybakami,
aby ocenić interakcje urządzeń z ekosystemem morskim.
Cały artykuł:
h ttp s://c energ.ien.c om.pl/wiad omosc /
items/unijn i-n au kowc y-na -grzbiec ien owej - fa l i -en e rg i i -z e- zrod e l odnawialnych
Źródło: CORDIS
© Unia Europejs ka, 2015
http://cordis .europa.eu/
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Uniwersytety z Zielonej Góry i Cottbus łączą siły na rzecz
„zielonej energii”
Elektryczny bus, terminale do zasilania
pojazdów elektrycznych i dwa samowystarczalne energetycznie domy - to
efekty projektu dot. wykorzystania
„zielonej energii” realizowanego przez
naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) i Brandenburskiego
Uniwersytetu Technicznego (BTU)
w Cottbus.
„Nasze prace badawcze mają na celu
stworzenie i przetestowanie technologii w celu wdrożenia ich do życia codziennego. Rozwiązania te z jednej
strony mają sprzyjać ochronie środowiska, a z drugiej gwarantować korzyści ekonomiczne dla mieszkańców
wynikające z obniżenia kosztów, czy to
transportu, czy utrzymania domu jednorodzinnego” - powiedziała PAP Kinga Włoch z UZ.
Projekt pn. „Współpraca UZ i BTU
w zakresie zielonej energii” był realizowany od 2012 roku przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Współp ra cy Tra n sg ra n iczn ej P olska
(województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Budżet projektu
wynosił prawie 1,1 mln euro, z czego
85 proc. stanowiło dofinansowanie
z UE.

Podprojekt (jeden z dwóch) koordynowany ze strony polskiej przez prof.
Grzegorza Benyska był związany
z wykorzystaniem energii elektrycznej
do napędzania ekologicznych pojazdów.
Jego efektem jest wybudowanie na
terenie UZ i BTU terminali szybkiego
ładowania zasilanych z odnawialnych
źródeł energii elektrycznej. Oba są
wykorzystywane do ładowania elektrycznego busa oraz pojazdów elektrycznych mieszkańców regionu –
w przypadku pojazdów osobowych
czas ładowania nie przekracza 15
minut.
Ponieważ terminale są wykonane
w technologii Vehicle to Grid (V2G),
dlatego oprócz podstawowej funkcji
szybkiego ładowania, istnieje możliwość świadczenia dodatkowych usług
na rzecz systemu elektroenergetycznego – podnoszenie sprawności, jak
i niezawodności dostawy energii. Terminale tego typu montowane w domach zapewnią ciągłość dostawy
energii elektrycznej – działają na zasadzie UPS-ów, czyli akumulatorów.
Ponadto w zakupionym na potrzeby
projektu busie wymieniono napęd

spalinowy na elektryczny. Auto, kursując pomiędzy Zieloną Górą a Cottbus, będzie wykorzystywane m.in. do
wymiany studentów, zacieśniania
współpracy naukowej pracowników
uczelni w ramach wspólnych prac
badawczych, jak również współpracy
urzędów miast Zielona Góra i Cottbus. W ramach projektu uruchomiona została również ogólnodostępna
platforma multimedialna, pozwalająca
na ciągły monitoring on-line parametrów pracy, ale również zarządzanie
procesem ładowania.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/uniwersytety-z-zielonej-gory-icottbus-lacza-sily-na-rzecz-zielonejenergii
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Weszła w życie ustawa o finansowaniu
nauki
Nowa definicja naukowca rozpoczynającego karierę naukową oraz priorytet finansowy dla infrastruktury
badawczej o strategicznym znaczeniu
dla rozwoju Polski – to tylko niektóre
z rozwiązań zawartych w nowelizacji
ustawy o zasadach finansowania nauki,
która weszło w życie 25 maja 2015
roku.
Zaproponowane zmiany w ustawie
o zasadach finansowania nauki ułatwią
wspieranie strategicznej infrastruktury
badawczej i wzmocnienie aktywności
Polaków w Europejskiej Przestrzeni
Badawczej. W nowelizacji znalazła się
też wyczekiwana przez środowisko
młodych badaczy definicja „osoby
rozpoczynającej karierę naukową”.
W kategorii tej mieszczą się osoby
prowadzące działalność naukową bez
względu na wiek (w odróżnieniu od
„młodego naukowca”, który nie
ukończył 35 lat).
System POLON został poszerzony
o dane o systemie nauki. Uwzględnione zostały w nim informacje o osiągnięciach naukowych jednostek, inno-

wacyjnych, wdrożeniowych. Dostęp
do większości z nich jest otwarty
i powszechny.
Rozszerzona została też definicja
d ziała lności upowszechniającej.
Ponadto nowelizacja umożliwia
finansowanie działań związanych
z wykorzystaniem strategicznej
infrastruktury badawczej zlokalizowanej zagranicą. Dzięki tej zmianie
polscy naukowcy będą mogli włączyć się w duże, międzynarodowe
projekty badawcze przy wykorzystaniu tej infrastruktury.
W ustawie zapisano również podstawowe kryteria, uwzględniane
przy przyznawaniu środków na
naukę (szczegółowe zostaną zawarte w rozporządzeniu).
Od 25 maja 2015 instytuty badawcze oraz instytuty PAN są również
zobowiązane do zamieszczania
ogłoszeń o konkursach dla pracowników naukowych w portalu Komisji Europejskiej dla mobilnych naukowców (Euraxess
Jobs). Podstawą prawną są: Art. 91

Autor: Marc Ryckaert
Licecja: CC BY 3.0
Źródło: Wikimedia Commons
ust. 5 i 6 Ustawy o PAN (Tekst
ujednolicony) oraz Art. 43 ust. 7
i 8 Ustawy o instytutach badawczych (Tekst ujednolicony). Uczelnie zostały objęte obowiązkiem
publikowania ogłoszeń w bazie KE
już w 2011 roku.
Źródła:
EURAXESS
MNiSW

Resort nauki zaproponował zmiany w wynagrodzeniach
z Horyzontu 2020
Propozycje, korzystnych dla naukowców rozwiązań w wynagrodzeniach
z unijnego programu Horyzont 2020
opracował resort nauki. Poparcie dla
zmian wyraziło już dziewięć unijnych
państw, które podpisały w tej sprawie
list skierowany do Komisji Europejskiej.
Horyzont 2020 to największy w historii
Unii Europejskiej program w zakresie
badań naukowych i innowacji. Jego
siedmioletni budżet na lata 2014-2020
to ponad 77 mld euro. Jednak wynagrodzenia naukowców można było
finansować z tych funduszy tylko
w ograniczonym zakresie. Dotychczasowe przepisy mogą doprowadzić do
sytuacji, w której udział w grantach
z Horyzontu 2020 niektórych unijnych
państw będzie zbyt niski.
Polska opracowała więc nowe propozycje rozwiązań w zakresie wynagrodzeń, które mogłyby być stosowane we
wszystkich projektach Horyzontu 2020.
"Obecnie zasady wynagradzania w Horyzoncie 2020 oblicza się na podstawie
tzw. podstawowego wynagrodzenia,
czyli przede wszystkim umowy o pracę.
W proponowanym przez Polskę me-

chanizmie, wzorowanym na programie
Maria Skłodowska-Curie, będzie możliwe stosowanie jednolitej, wysokiej
stawki wynagrodzeń we wszystkich
jednostkach naukowych zaangażowanych w projekty Horyzontu 2020. Jednostki będą mogły skorzystać ze swojego sposobu wynagradzania lub oprzeć
się na mechanizmie z programu Maria
Skłodowska-Curie" - informuje w przesłanym komunikacie biuro prasowe
resortu nauki.
"W miejsce mało atrakcyjnego dla polskich naukowców systemu wynagradzania, który obecnie obowiązuje,
proponujemy przyjęcie schematu
z programu Marii Skłodowskiej-Curie.
Nowe propozycje rozwiązań w zakresie wynagrodzeń mogłyby być stosowane we wszystkich projektach Horyzontu 2020 i zachęciłyby polskich
naukowców do szerszego uczestnictwa w programie. Nasze pomysły nie
wymagają nawet zmiany unijnych
przepisów, ponieważ decyzja dotycząca wynagrodzeń zależałaby od danej
jednostki naukowej" – mówi cytowa-

Ekspert: fatalne wyniki Polski w walce
o prestiżowe granty z UE
"W ciągu siedmiu lat działania unijnego
7. Programu Ramowego (2007-2013)
naukowcy pracujący w Polsce dostali
jedynie 14 spośród 4,5 tys. grantów
przyznanych przez Europejską Radę ds.
Badań Naukowych (European Research
Council, ERC). W bieżącym programie
ramowym Horyzont 2020 nie wywalczyliśmy jeszcze żadnego grantu z ERC.
Ten wynik na tle innych krajów jest
katastrofalnie niski" - mówi w rozmowie z PAP dr Wiesław Studencki, który
w Krajowym Punkcie Kontaktowym
Programów Badawczych UE zajmuje się
projektami ERC. Polacy w konkursach
ERC zdobyli zaledwie 19,4 mln euro,
co stanowi niecałe 0,3 proc. budżetu
tych programów. "To tragedia, jeśli
przyjąć, że w naszym kraju pracuje 6070 tys. badaczy" - komentuje rozmówca PAP. Wymienia, że o wiele lepsi od
Polski są np. Węgrzy czy Austriacy.
"Hiszpania - z którą Polska się często
porównuje, z ponad 200 grantami, ma
wynik 15 razy lepszy" - przyznaje Studencki.
Podsumowuje, że wszystkich wniosków, które spłynęły do ERC z Polski
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w 7. PR było ok. 700, a granty przyznano jedynie 14 projektom, co oznacza, że środki trafiły tylko do 2 proc.
polskich autorów zgłoszeń. "Ten
współczynnik sukcesu jest mniejszy niż
w większości innych krajów" - przyznaje rozmówca PAP.
Granty indywidualne ERC - jak podkreśla się m.in. w dokumentach KPK
PB - traktowane są jako najbardziej
prestiżowe projekty badawcze finansowane w ramach programów ramowych UE. ERC przyznaje środki na
trzy główne rodzaje projektów trwających d o 5 lat. St art ing Grant
(maksymalnie 2 mln euro) przeznaczony jest dla osób od 2 do 7 lat po dokt o r a c i e, C on s o l i d a t o r G r a nt
(maksymalnie 2,75 mln euro) - skierowany przeznaczony jest dla naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie,
a o Advanced Grants (maksymalnie 3,5
mln euro) walczyć mogą niezależni
naukowcy o ugruntowanym dorobku,
prowadzący własne badania. Dodatkowo naukowcy, którzy zdobyli już któryś z grantów ERC mogą ubiegać się o
grant Proof of Concept (maks. 150 tys.

na w komunikacie minister nauki
i szkolnictwa wyższego Lena KolarskaBobińska.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/ resort-n au ki-zap rop on owalz m ia n y -w - wy n a g rod z en i a c h - z horyzontu-2020-1565
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce

Autor: Scotto Bear
Licencja: CC-BY-SA-2.0
Źródło: Wikiemdia Commons

euro) na rozwinięcie swojego pomysłu na potrzeby rynku.
"Polacy nie są zainteresowani tymi
grantami i to jest zagadkowe. Z jakiegoś powodu nasi najlepsi uczeni nie
aplikowali w tych konkursach" - mówi Studencki. Tymczasem, jego zdaniem, prowadzenie grantu powinno
być dla naukowca bardzo atrakcyjne.
"Lider projektu ma prawnie zapewnioną pełną decyzyjność jeśli chodzi
o skład zespołu, kwestie naukowe
i możliwość wydawania pieniędzy.
Zagwarantowane są mechanizmy,
które sprawią, że władze jednostki
nie będą ingerowały w bieg projektu.
To ważne, bo przecież często projekt
jest prowadzony przez bardzo młodego naukowca, który dostaje duże
pieniądze" - zaznacza rozmówca PAP.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ekspert-fatalne-wyniki-polski-w
-walce-o-prestizowe-granty-z-ue
Źródło: PAP - Nauka w Pols ce
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Prof. Bujnicki: naukowiec walczący o grant powinien mieć
armię pomocników
Za naukowcem starającym się o prestiżowy grant powinna stać armia pomagających mu ludzi. Tymczasem polskie
instytucje naukowe nie wspomagają
w ten sposób swoich naukowców do
aplikowania o fundusze - mówi PAP
prof. Janusz Bujnicki, dwukrotny zdobywca grantów ERC.
W ciągu siedmiu lat działania unijnego
7. Programu Ramowego (2007-2013)
naukowcy pracujący w Polsce otrzymali jedynie 14 spośród 4,5 tys. grantów
przyznanych przez Europejską Radę ds.
Badań Naukowych (European Research
Council, ERC). Prof. Janusz Bujnicki
z Międzynarodowego Instytutu Biologii
Molekularnej i Komórkowej zdobył aż
dwa z nich. W 2010 roku był to Starting Grant wart 1,5 miliona euro. Dwa
lata później na komercjalizację badań
otrzymał w 2012 r. grant Proof of Concept w wysokości 150 tys. euro.
PAP: Granty ERC wydają się być dla
Polaków nieosiągalne, dlaczego tak się
dzieje?

Prof. Janusz Bujnicki: To wynika
prawdopodobnie z kilku czynników.
Po pierwsze za mało pomagamy sobie
nawzajem, a w szczególności polscy
naukowcy mają zbyt małe wsparcie
instytucji, żeby dobrze przygotować
wniosek na grant międzynarodowy
np. z Horyzontu 2020. Polskim naukowcom dużo łatwiej zdobyć mniejszy grant z Narodowego Centrum
Nauki, niż wygrać w konkursie
o grant ERC. To oczywiście dobrze,
że mamy w Polsce dostęp do grantów na badania podstawowe z NCN,
ale najwyraźniej część osób nie jest
wystarczająco zmotywowana, żeby
w ogóle się starać o większe i trudniejsze do zdobycia granty.
Jednym z powodów jest to, że
w Polsce niewystarczający nacisk
kładzie się na osiąganie prestiżowych
sukcesów. W różnego rodzaju rankingach bardziej liczy się ogólna liczba
grantów, a nie jakiego rodzaju granty

się zdobędzie. Zdobycie grantu ERC
wiąże się oczywiście z prestiżem, ale
obecnie w Polsce nie przekłada się to
bezpośrednio na docenienie - chociażby finansowe - jednostki, w której
naukowiec zdobywa tego rodzaju
grant, dlatego jednostki nie czują
motywacji, żeby wspomagać swoich
pracowników w aplikowaniu o prestiżowe granty.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ p rof-b u jn icki-n a u kowiec wa lczacy -o-g ran t-p owin ien -miec armie-pomocnikow-1581
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Duszyński: korzystajmy z francuskich doświadczeń
w zdobywaniu grantów UE
Naukowcy z francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych
zdobyli ponad 200 grantów ERC.
"My nie mamy jeszcze takiego potencjału. Bylibyśmy wdzięczni za
wymianę doświadczeń" - mówił prof.
Jerzy Duszyński podczas poniedziałkowego Polsko-Francuskiego Forum
Nauki i Innowacji.
Pierwsze Polsko-Francuskie Forum
Nauki i Innowacji zorganizowano
w Bib liotece Uniwersyteckiej
w Warszawie. "Polska ma stosunkowo krótkie doświadczanie funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego w realiach gospodarki rynkowej
i Unii Europejskiej. Nasi przyjaciele
z Francji mogą poszczycić się znacznie większymi osiągnięciami w tym
zakresie" - ocenił podczas forum
wiceminister nauki, prof. Marek
Ratajczak.
Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof.
Jerzy Duszyński przypomniał, że
CNSR, czyli Krajowe Centrum Badań Naukowych, będące francuskim
odpowiednikiem PAN, uzyskało już
ponad 200 prestiżowych grantów
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council,
ERC). Zajmuje też pierwsze miejsce

wśród instytucji naukowych najaktywniejszych w unijnym programie
Marie Curie, w którym wspierani są
naukowcy na wszystkich etapach ich
kariery i niezależnie od ich narodowości. "Tego nie robi się czystym
przypadkiem. Musi działać m.in. system wspierania wniosków grantowych" - podkreślił prof. Duszyński.
Reprezentujący CNSR prof. Patrick
Nedellec przyznał, że takie rezultaty
były możliwe dzięki konkretnym działaniom podejmowanym przez francuskie instytucje naukowe.
"Organizowały one regularne spotkania informacyjne dotyczące programów europejskich, ustanowiono
specjalne nagrody finansowe dla naukowców angażujących się w projekty
unijne i nagrody za doskonałość" wyliczał prof. Nedellec.
"My to mamy w bardzo początkowych stadiach. Bylibyśmy bardzo
wdzięczni za wymianę doświadczeń" mówił prof. Duszyński. "To doskonałość naukowa jest naszym priorytetem. Partnerom, z którymi nawiązujemy współpracę, powinniśmy powiedzieć jasno: chcemy korzystać z waszych doświadczeń i osiągnięć. Pozwólcie, że będziemy promować

wyjazdy naszych naukowców właśnie
do tych grup i instytucji, które osiągnęły sukces. My nie mamy jeszcze tego
potencjału, nie mamy tej masy krytycznej. Musimy ją jakoś osiągnąć. Jeżeli
moglibyśmy osiągnąć z naszymi tradycyjnymi partnerami, np. z Francją, to
byłoby bardzo dobrze" - mówił prezes
PAN.
Zdaniem prof. Duszyńskiego, największe szanse w walce o granty ERC Polska ma w tzw. Starting Grants, przyznawanych naukowcom na początku drogi
naukowej. "Jest niezwykle mało czasu
od doktoratu, do uzyskania grantu.
W tym wąskim oknie powinien się
znaleźć jakiś staż w zagranicznym laboratorium. Byłoby wspaniale, jeżeli byłoby to laboratorium, prowadzone przez
kogoś, kto już odniósł sukces" - dodał
prof. Duszyński.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i te ms/ d u s zyn ski - kor zys ta jmy - z fra n c u ski c h -d oswi a d c zen -wzdobywaniu-grantow-ue-1563
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Dyrektor NCN: po 1989 r. nie zmieniliśmy w nauce zbyt
wiele
O ile po 1989 r. gruntownie zmieniliśmy system gospodarczo-polityczny,
to w nauce nie zmieniliśmy wiele. To
m.in. dlatego Polacy nie mają wielu
sukcesów w prestiżowych europejskich konkursach - mówi PAP dyrektor Narodowego Centrum Nauki,
prof. Zbigniew Błocki.
PAP: Narodowe Centrum Nauki
i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które środki na badania przyznają
w ramach konkursów, istnieją dopiero od kilku lat. Jak polscy naukowcy
odnajdują się w takim systemie grantowym?
Prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki: System
grantowy w Polsce nie jest do końca
nowy. W jakimś stopniu istniał od
początku lat 90., od czasów utworzenia Komitetu Badań Naukowych.
Teraz jest on jednak znacznie bardziej
konkurencyjny niż poprzednio. Pieniędzy w konkursach jest zdecydowanie
za mało, ale wydaje mi się, że młodzi
ludzie, a także dobrzy naukowcy generalnie chwalą sobie rozwiązania
wprowadzone przez NCN. Natomiast

to, z czym Polacy sobie absolutnie
nie radzą, to konkurencja zagraniczna.
PAP: Chodzi o konkursy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
(ERC)?
Z.B.: Tak. Granty ERC są bardzo
prestiżowe i nie jest łatwo je dostać.
Ale to, jak w konkursach ERC wypada Polska, to prawdziwy dramat.
W żadnym z ostatnich trzech dużych konkursów (Advanced Grants,
Starting Grants i Consolidator Grants)
Polska nie wywalczyła żadnych środków. Dla porównania: Węgry dostały 9 grantów, Czechy 6, a Finlandia kraj znacznie mniejszy od nas - aż
16. Przegrywamy też z krajami,
z którymi nawet nie zdawaliśmy
sobie sprawy, że możemy przegrać,
np. z Turcją, Rumunią, Estonią, Grecją, Cyprem, Islandią czy Chorwacją.
PAP: Dlaczego Polska ma taki słaby
wynik w konkursach ERC? Jako
naród nie jesteśmy przecież głupsi...
Z.B.: Wynika to m.in. z fatalnego
systemu finansowania polskiej nauki
i z całego systemu awansów, oparte-

go np. na tzw. punktach ministerialnych, które w ogóle nie premiują
publikacji w prestiżowych czasopismach. Problemem jest też nieodpowiednie stosowanie danych bibliometrycznych, takich jak impact factor czy
liczba cytowań. Model kariery naukowej w Polsce w ogóle nie jest konkurencyjny. Na Zachodzie, żeby zdobyć
prestiżową, stałą, dobrze płatną pracę
na uniwersytecie, trzeba zrobić coś
w miarę ambitnego - odkryć coś,
opublikować artykuł w "Nature" czy
"Science", napisać doktorat u wymagającego, wybitnego naukowca. Tam
konkurencja jest olbrzymia.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/dyrektor-ncn-po-1989-r-niezmienilismy-w-nauce-zbyt-wiele-1567
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Polskie start-upy potrzebują
finansowania, współpracy z nauką
i mniej barier
Polska ma olbrzymi potencjał innowacyjności, zwłaszcza wśród mikro,
małych i średnich firm, jednak nasze
start-upy potrzebują lepszego wsparcia
finansowego ze strony państwa, zacieśnienia związków z uczelniami oraz
znoszenia barier administracyjnych –
uważają eksperci.
W Warszawie odbyło się V Forum
Młodych Przedsiębiorców "Młodzi
Innowacyjni" zorganizowane przez
Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Tematem forum,
jak co roku, było dzielenie się pomysłami na rozwój i ułatwianie działalności młodych przedsiębiorców. Uczestniczyli w nim m.in. młodzi przedsiębiorcy, którym udało się wdrożyć
innowacyjne przedsięwzięcia.
Rozpoczynając forum prezes KIG
Andrzej Arendarski, powołał się na
swoje statystyki z których wynika, że
tylko 16 proc. młodych przedsiębiorców dobrze ocenia finansowanie startupów w Polsce, a 30 proc. z nich ocenia je źle albo bardzo źle.
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"Pokazuje to, że finansowanie jest
jedną z podstawowych barier funkcjonowania młodego, innowacyjnego
biznesu w Polsce, przede wszystkim
start-upów" – uważa Arendarski.
Podobnego zdania była prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Bożena LublińskaKasprzak: "Rzeczywiście, ciągle mamy jeszcze mało instrumentów
wsparcia publicznego dla start-upów.
Widzimy, jak wiele jeszcze pozostało do zrobienia".
Lublińska-Kasprzak dodała również,
że wsparcie finansowe ze strony
agencji państwowych jest potrzebne
tym bardziej, że na rynku brakuje
pomocy w postaci inkubatorów
przedsiębiorczości, funduszy Venture
Capital lub innych narzędzi finansowania bardziej ryzykownych przedsięwzięć.
"Uważam, że w Polsce mamy olbrzymi potencjał innowacyjności, zwłaszcza wśród mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Uważam, że z inno-

Autor: Aneta Świercz
wacyjnością jest całkiem nieźle, ponieważ na co dzień mamy do czynienia z fantastycznymi ludźmi, pomysłami i projektami, które doskonale
radzą sobie w kraju i na całym świecie" – powiedziała prezes PARP.
Zaznaczyła również, że PARP w ubiegłych latach przeznaczyła na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć
łącznie 36 mln zł: "Większość to projekty organizowane przez małe firmy,
które działają na rynku krótko, ale
mieliśmy też programy dedykowane
specjalnie dla start-upów".
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/polskie-start-upy-potrzebujafinansowania-wspolpracy-z-nauka-imniej-barier-1536
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
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Szwajcarski ekspert: innowacje to interes firm, a nie
rządu
W Szwajcarii inwestowanie w innowacyjność nie jest interesem rządu,
ale sektora prywatnego. To firmy
ponoszą ryzyko związane z wprowadzaniem innowacji na rynek - mówił
w Warszawie szwajcarski sekretarz
s ta n u d s. in n owa c ji Ma u r o
Dell’Ambrogio.
O stworzeniu platformy współpracy
między Szwajcarią a Polską w zakresie innowacji mówiono we wtorek
w Warszawie podczas konferencji
Swiss Innovation Day.
Wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego prof. Marek Ratajczak zaznaczył, że Szwajcaria jest krajem, od
którego warto się uczyć. Przypomniał, że nie zawsze było to państwo
bogate i innowacyjne - dawniej głównym produktem eksportowym Szwajcarii byli żołnierze. "Było ciężko, ale
teraz Szwajcaria bryluje w rankingach
innowacyjności" - podkreślił Ratajczak.
Szwajcarski sekretarz stanu ds. edukacji, badań naukowych i innowacji
Mauro Dell’Ambrogio wyjaśnił, że
termin "innowacja" jest dziś nadużywany, może więc znaczyć wszystko
i nic. On sam za innowację uważa to,

"kiedy coś nowego spotka potrzeby
klientów i trafia na rynek".
Ekspert zaznaczył, że "innowacyjność
w Szwajcarii nie jest interesem rządu.
To sektor prywatny wprowadza innowacje". Dodał, że ryzyko związane
z innowacyjnością ponoszą przecież
właśnie przedsiębiorcy. Mówił, że
w Szwajcarii państwo nie może pieniędzy podatników przekazywać bezpośrednio firmom na badania i rozwój. "Mamy jednak inne instrumenty,
które pomagają wspierać badania
i rozwój drogami pośrednimi" - powiedział PAP.
Wyjaśnił przykładowo, że kiedy firma
prowadzi projekt z uczelnią lub publicznym instytutem badawczym
i chce wypracować innowacyjne usługi czy produkty, to koszty tych badań
są równo dzielone pomiędzy firmę
i placówkę badawczą. Państwo wspiera wtedy jednostkę naukową i daje jej
na takie działania środki. "Dzięki temu kształtuje się konkurencja. Firmy
szukają lepszych uczelni, z którymi
będą mogły współpracować, aby
wspierać ich badania innowacyjne,
a uczelnie szukają firm do współpracy, bo dzięki temu będą miały pienią-

dze, by płacić swoim pracownikom.
Wspieramy więc nie firmy bezpośrednio, ale instytucje badawcze współpracujące z firmami" - stwierdził.
Marek Ratajczak ocenił, że po stronie
biznesu polskiego jest na razie marny
przymus bycia innowacyjnym. Wyliczył,
że do jakiejkolwiek działalności innowacyjnej przyznaje się zaledwie co piąta
polska firma. Porównał, że prawie
wszystkie polskie patenty wynikają
z prac podejmowanych w świecie nauki,
tymczasem w Szwajcarii - która jeśli
chodzi o liczbę patentów jest znacznie
lepsza niż Polska - większość patentów
pochodzi z biznesu.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/szwajcarski-eksp ert-innowacje-tointeres-firm-a-nie-rzadu
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Dr Maciej Wieloch: innowacje przychodzą małymi krokami
Innowacje to często drobne zmiany,
do których dochodzi się małymi
kroczkami. Wielkie, przełomowe
technologie, które zawojują świat,
wciąż się zdarzają, ale dzisiaj nie wymyślimy ich na zapleczu politechniki.
Pracują nad nimi zespoły złożone
z tysięcy ludzi na świecie - mówi PAP
dr Maciej Wieloch z funduszu komercjalizującego polskie technologie.
Dr Maciej Wieloch jest prezesem
funduszu Infini - jednego z kilku funduszy kapitału zalążkowego, komercjalizującego efekty projektów badawczych we wczesnej fazie rozwoju.
Fundusz wprowadza na rynek efekty
projektów badawczo-rozwojowych,
pochodzących z polskich uczelni technicznych. Środki funduszu pochodzą
w 80 proc. z programu BRIdge Alfa
prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w 20
proc. od inwestorów prywatnych.
PAP: Jakie jest najważniejsze zadanie
funduszy takich jak Państwa?
Dr Maciej Wieloch: Jesteśmy ogniwem łączącym biznes z nauką. My
jesteśmy funduszem zalążkowym,

który działa na tym najwcześniejszym etapie, kiedy nie ma jeszcze
gotowego pomysłu biznesowego.
Jest za to jego zalążek, podstawa
naukowa, pomysł. Naszym zadaniem jest danie pieniędzy na jego
realizację, ale też poprowadzenie
naukowców za rękę, odpowiednie
zabezpieczenie praw autorskich.
Nie finansujemy badań dla samych
badań. Wykładamy pieniądze na
rozwinięcie danego projektu, ale
jego efektem ma być przynoszący
dochody biznes.
PAP: Czy dużo jest w Polsce funduszy, działających w podobny sposób
do Waszego?
M.W.: Na razie funduszy BRIdge
Alfa jest dziesięć, ale od następnego
roku będzie ich pewnie trochę
więcej. Poszczególne trochę różnią
się między sobą. Niektóre specjalizują się w jakiejś dziedzinie. My
jednak doszliśmy do wniosku, że
przy tak małej podaży projektów
nie możemy się skupiać tylko na
jednej branży.
PAP: W jaki sposób szukacie pro-

jektów, które chcielibyście komercjalizować?
M.W.: To jest dla nas najtrudniejsze
zadanie. Pierwszym wyzwaniem jest
zidentyfikowanie ludzi, którzy robią
rzeczywiście ciekawe i nowe rzeczy,
które mogą mieć potencjał komercjalizacyjny. Naszym zadaniem jest ten potencjał komercjalizacyjny wypatrzeć.
Mamy specjalistów z poszczególnych
branż, którzy czasem nawet w trzech
żołnierskich słowach mogą określić, co
jest ciekawe, a co nie. Mamy też ekspertów, którzy potrafią takie projekty zweryfikować od strony naukowej, czyli
powiedzą, jaki jest stan wiedzy na ten
temat. Ktoś musi spojrzeć, czy o tym
rozwiązaniu nie mówi się na świecie już
od 20 lat.
Cały artykuł
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/ d r-ma ciej-wieloch -in n owacjeprzychodza-malymi-krokami
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

MG i MNiSW: będzie łatwiej komercjalizować wynalazki
naukowe i innowacje
Na lepsze wsparcie komercjalizacji
wynalazków i innowacyjności firm ma
pozwolić ściślejsza współpraca między
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Obie instytucje na lata
2014-2020 mają do wydania prawie
10 mld euro.
Podlegające resortowi nauki NCBiR
oraz związana z Ministerstwem Gospodarki PARP podpisały porozumienie
o współpracy.
"Obie agencje (...) są kluczowe z punktu widzenia dystrybuowania środków
związanych z kreowaniem i rozwojem
przedsiębiorczości i innowacyjności.
Sądzę, że dzięki podpisaniu porozumienia uda się uzyskać lepsze efekty synergii i dystrybuowania środków" - mówił
podczas prezentacji tej inicjatywy wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego
Marek Ratajczak.
W latach 2014-2020 PARP na wspieranie innowacji i badań przeznaczy ok.
3,7 mld euro, a NCBiR ponad 5 mld
euro, głównie pośrednicząc w przekazywaniu środków unijnych.
Jak powiedział szef NCBiR Krzysztof
Kurzydłowski, jednym z pierwszych

programów wspieranych wspólnie
przez obie agencje będzie konkurs
Szybka Ścieżka, skierowany do mikro,
małych i średnich przedsiębiorców,
którzy prowadzą badania przemysłowe albo prace rozwojowe. W tej
chwili trwa nabór wniosków do konkursu.
"Dla nas najważniejsze jest zapewnienie ciągłości wsparcia publicznego (...).
Przedsiębiorcy będą mogli najpierw
u nas uzyskać np. wsparcie doradcze
czy audyt innowacyjności, w jaki sposób rozpocząć działalność badawczorozwojową i innowacyjną, później
uzyskać wsparcie w NCBiR na badania, i jeśli to zostanie zrealizowane
i będzie miało sens ekonomiczny,
wsparcie w ramach naszych instrumentów na wdrożenie wyników badań, na czym nam szczególnie zależy" podkreśliła prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak.
Oprócz wsparcia ze strony agencji,
impuls do rozwoju innowacyjności ma
także dać uzyskana niedawno przez
Polskę zgoda Komisji Europejskiej na
komercyjne wykorzystanie infrastruk-

tury naukowej sfinansowanej ze środków unijnych. Dziś bowiem często
nie jest ona efektywnie wykorzystywana.
"Mamy wiążącą odpowiedź z KE dotyczącą możliwości wykorzystywania
infrastruktury powstałej ze środków
unijnych dla celów komercyjnych. W
tej chwili taka możliwość jest, natomiast pracujemy nad przełożeniem
tego na język konkretnych rozstrzygnięć i rozwiązań, które moglibyśmy
przekazać polskim beneficjentom (...),
tak by nie znaleźli się w przyszłości
wobec jakiejkolwiek kontroli w sytuacji trudnej, gdy okaże się, że ta kierunkowa zgoda została źle zinterpetowana" - powiedział Ratajczak.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/mg-i-mn isw-b ed zie-la twiejkomercjalizowac-wynalazki-naukowei-innowacje
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Towarzystwa naukowe potrzebują finansowego wsparcia
Istnieje potrzeba uregulowań prawnych, dotyczących stałego, finansowanego wsparcia dla funkcjonowania
regionalnych towarzystw naukowych uważa prof. Zbigniew Kruszewski,
prezes Towarzystwa Naukowego
Płockiego i przewodniczący Rady
Towarzystw Naukowych PAN.
Według niego, działające obecnie
w ramach ustawy o stowarzyszeniach
regionalne towarzystwa naukowe
powinny otrzymywać dotacje ze środków samorządowych, ewentualnie
z budżetu państwa.
W czerwcu w Towarzystwie Naukowym Płockim założonym w 1820 r.
i obecnie najstarszym z istniejących
w kraju, odbyła się dwudniowa sesja
naukowa „Perspektywy regionalnych
towarzystw naukowych w Polsce”.
„Jest potrzeba uregulowania pewnych
rozwiązań prawnych odnośnie towarzystw naukowych. Obecnie podlegają
one przepisom ustawy o stowarzyszeniach. Towarzystwa naukowe mają
jednak określoną specyfikę. Są takie,
które utrzymują dosyć duży majątek
z dziedzictwa narodowego” – powiedział PAP prof. Kruszewski. Jako przy-

Str. 12

kład podał Towarzystwo Naukowe
Płockie, które w swej bibliotece
posiada zbiór ok. 400 tys. woluminów, w tym starodruków. Są tam
m.in. pierwsze wydanie „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaja
Kopernika z 1543 r. oraz 80. grafik
z cyklu „Kaprysy” hiszpańskiego
malarza Francisco Goi z 1799 r.
„To największa biblioteka na Mazowszu, po Warszawie. Nasze zbiory to własność wspólna, wszystkich
Polaków, a nie tylko towarzystwa.
A utrzymanie biblioteki oraz zbiorów, w tym ich konserwacja, kosztują. Ja pracuję społecznie, ale biblioteka ma etatowych pracowników” –
podkreślił prof. Kruszewski. I dodał:
„Dziś możemy uzyskać granty, ale
trzeba do nich dołożyć społeczne
pieniądze. A o to jest trudno. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Albo
poprzez samorządy, albo z wyższego
szczebla centralnego, ale powinno
być wsparcie”.
Historyk, prof. Henryk Samsonowicz podkreślił, że towarzystwa
naukowe od zawsze powstawały,

jako te wspólnoty, które mają zaspokoić jedną z naturalnych potrzeb
c złowieka : pozna wa nie świa ta
i w miarę możliwości jego ulepszanie.
Jego zdaniem, także obecnie, w dobie
rozwoju licznych ośrodków badawczych i uczelni wyższych, których jest
obecnie w Polsce ponad 300, w czasach szybkiego dostarczania wyników
badawczych za sprawą rozwoju informatyki, towarzystwa naukowe odgrywają istotną rolę w życiu naukowym
i kulturalnym kraju.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i t em s/ t owa r zy s twa -n a u k ow e potrzebuja-finansowego-wsparcia
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
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MNiSW: środki z UE na badania warto koncentrować na
wybranych tematach
Wsparcie innowacji powinno być bardziej skupione tematycznie; nie powinno w tak dużym stopniu polegać na
wsparciu wdrożeń w firmach - to niektóre z wniosków resortu nauki dotyczących wydatkowania funduszy unijnych na badania, przedstawionych
na sejmowej podkomisji.
Podczas posiedzenia podkomisji stałej
do spraw ekonomiki edukacji i nauki
mowa była o środkach unijnych, jakie
w latach 2007-2013 przeznaczono na
badania naukowe i innowacje. Mówiono też o wnioskach, jakie wyciągnięto
na perspektywę 2014-2020.
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Włodzisław Duch przyznał, że na
razie trudno rozliczać środki z poprzedniej perspektywy finansowej, bo
spora część największych, najważniejszych projektów jeszcze trwa.
"Niektóre skończą się dopiero z tym
rokiem" - powiedział. Stwierdził, że na
całościowe podsumowanie realizacji
całego programu można liczyć dopiero
w połowie przyszłego roku.
Z dokumentów przedstawionych podkomisji przez resort nauki wynika, że
wsparcie badań i innowacji w perspektywie 2007-2013 realizowane było
przede wszystkim w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG - 8,7 mld euro z budżetu

UE), Infrastruktura i Środowisko (PO
IiŚ 28,3 mld euro z UE) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych
(17,3 mld euro z budżetu UE).
Włodzisław Duch przyznał, że dzięki
środkom z PO IG udział nakładów na
badania i rozwój w PKB w 2012 r.
wyniósł 0,89 proc., a bez tych środków stanowiłby zaledwie 0,7 proc.
Wymienił, że środki z PO IG dały
możliwość stworzenia 51 tys. nowych
miejsc pracy w realizowanych projektach. W realizację projektów zaangażowanych było 12 tys. naukowców.
Przedsiębiorstwa wsparte w programie wprowadziły na rynek 4,8 tys.
nowych produktów i usług i wdrożyły
1,4 tys. nowych technologii.
Z kolei w ramach PO IiŚ zmodernizowano już 75 budynków (z zakładanych 122), z czego 36 od podstaw (z
zakładanych 61). Program Rozwoju
Polski Wschodniej,
realizowany
w ramach regionalnych Programów
Operacyjnych zapewnił za to 100
etatów badawczych. Poza tym z zakupionej w ramach programu aparatury
naukowo-badawczej korzysta ponad
160 instytucji.
Włodzisław Duch podsumował też
wnioski resortu, jakie wynikają
z realizacji programów unijnych. Przyznał, że wsparcie dla procesów inno-

Źródło: https://pixabay.com/.pl

wacyjnych powinno być w większym
stopniu skoncentrowane tematycznie
i powinno wspierać obszary kluczowe
z punktu widzenia Polski. Przypomniał, że w nowej perspektywie unijnej wyróżniono inteligentne specjalizacje. Poza tym wsparcie powinno
zostać ukierunkowane na rozwój
potencjału badawczego firm i na
wzmocnienie relacji biznes-nauka.
Jednocześnie zmniejszyć się powinno
wsparcie wdrożeń.
Wiceminister mówił, że w nowym
okresie wsparcie infrastruktury powinno być tylko uzupełnieniem i dopełnieniem infrastruktury zbudowanej
w poprzednim okresie, a większy
nacisk powinien być kładziony na
rozwój kadr sektora badawczorozwojowego w firmach i jednostkach naukowych. Zwrócono tez uwagę na to, że procesy składania wniosków i oceny zgłoszeń powinny być
szybsze i prostsze.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/mnisw-srodki-z-ue-na-badaniawarto-koncentrowac-na-wybranychtematach
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

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
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
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 - drugi etap: 8.09.2015.
WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products
Termin składania wniosków - drugi etap: 8.09.2015.
WATER-2-2014/2015: Integrated approaches to water and climate change
Termin składania wniosków - drugi etap: 8.09.2015.
SC5-4-2015: Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities
Termin składania wniosków - drugi etap: 8.09.2015.
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617617-part_14_secure_societies_v2.0_en.pdf
DRS-12-2015: Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under
“smart meters” threats
DRS-13-2015: Critical Infrastructure Protection topic 2: Demonstration activity on tools for adapting building and infrastructure standards and design methodologies in vulnerable locations in case of natural or man-originated catastrophes
DRS-14-2015: Critical Infrastructure Protection topic 3: Critical Infrastructure resilience indicator - analysis and development
of methods for assessing resilience
Termin składania wniosków—pierwszy etap: 27.08.2015.
DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP:
h ttp : / / ec . eu rop a . eu / res ea rc h / p a rti c i p a n ts / p orta l / d oc / c a l l / h 2 0 20 / c om m on / 16 1 76 22c_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.
Termin składania wniosków: 1.10.2015.
Przyszłe i powstające technologie
Celem konkursów jest wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji
powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana jest 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
Termin składania wniosków 29.09.2015.
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Konkursy międzynarodowe
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 już 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.
Infrastruktura badawcza
Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na 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 jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznej. Nacisk jest położony na interakcje
i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.
WP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617605 -part_5_leadership_introduction_v2.0_en.pdf
Nanotechnology and Advanced Materials for low-carbon energy technologies and Energy Efficiency
NMP 15 – 2015: Materials innovations for the optimization of cooling in power plants
Termin składania wniosków - 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 - drugi etap: 8.09.2015.
NMP 24 – 2015: Low-energy solutions for drinking water production
Termin składania wniosków - drugi etap: 8.09.2015.
Instrument dla MSP, faza 1 lub 2
BG-12-2015: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for
blue growth
BIOTEC-5b-2015: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability
IT-1-2015: Small business innovation research for Transport
NMP-25-2015: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing
technologies by SMEs
SC5-20-2015: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials
SFS-08-2015: Resource-efficient eco-innovative food production and processing
SIE-01-2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system
Terminy składania wniosków: 17.09.2015, 25.11.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020 -smeinst-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020 -smeinst-2-2015.html
EURATOM
Konkursy w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów jądrowych, zarządzania odpadami promieniotwórczymi, ochrony przed
promieniowaniem, przekrojowych aspektów rozszczepienia jądrowego, rozwoju kompetencji jądrowych na szczeblu Unii oraz
aspektów społeczno-gospodarczych.
WP:
h t t p :/ / e c . eu r o p a . e u / r e s e a r ch / p a r t i c ip a n t s / p o r t a l / d o c / c a l l / h 2 0 2 0 / c o m m on / 1 6 1 7 6 2 3 c_2014_5009_1_annex_en_euratom_v_2.0_en.pdf
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W S P Ó LN E
P R Z E D S I Ę WZ I Ę C I E
I OGNIW PALIWOWYCH (FCH JU)

WODORU

Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru i Ogniw Paliwowych jest formą partnerstwa publiczno-prywatnego wspierającego badania
w zakresie technologii wodoru i ogniw paliwowych.
FCH-01.1-2015: Low cost and durable PEMFCs for transport applications
FCH-01.2-2015: Diagnostics and control for increased fuel cell system lifetime in automotive applications
FCH-01.3-2015: Development of Industrialization-ready PEMFC systems and system components
FCH-01.4-2015: Adaptation of existing fuel cell components and systems from road to non-road applications
FCH-01.5-2015: Develop technologies for achieving competitive solutions for APU transport applications based on existing
technology
FCH-02.1-2015: Improved electrolysis for Off-grid Hydrogen production
FCH-02.2-2015: Improved electrolysis for Distributed Hydrogen production
FCH-02.3-2015: Development of co-electrolysis using CO2 and water
FCH-02.4-2015: Proof-of-concept of HT electrolysers at a scale > 70 kW
FCH-02.5-2015: Development of technology to separate hydrogen from low-concentration hydrogen streams
FCH-02.6-2015: Development of cost effective manufacturing technologies for key components or fuel cell systems
FCH-02.7-2015: MW or multi-MW demonstration of stationary fuel cells
FCH-02.8-2015: Sub-MW demonstration of stationary fuel cells fuelled with biogas from biowaste treatment
FCH-02.9-2015: Large scale demonstration of µCHP fuel cells
FCH-03.1-2015: Large scale demonstration of Hydrogen Refuelling Stations and FCEV road vehicles - including buses and on
site electrolysis
FCH-03.2-2015: Hydrogen territories
FCH-03.3-2015: Hydrogen delivery with high capacity compressed gas trailer
FCH-04.1-2015: Recycling and Dismantling Strategies for FCH Technologies
FCH-04.2-2015: Novel Education and Training Tools
FCH-04.3-2015: Best practices guidelines on safety issues relating to current and emerging FCH Technologies
Termin składania wniosków: 27.08.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
PROGRAM PRACY 2016-2017— BEZPIECZNA, CZYSTA, EFEKTYWANA ENERGIA— SZKIC
Poniżej przedstawiamy szkic zakresu tematycznego Programu Pracy Obszaru Energia na lata 2016 -2017.
Zgodnie z obecnie dostępnymi informacjami, pierwsze terminy składania wniosków przewidziane są na styczeń 2016.
Zarówno zakres tematyczny Programu Pracy jaki i terminy składania wniosków mogą ulec zmianie.
CALL – ENERGY EFFICIENCY
1. Heating and cooling
EE 1 – 2017: Waste heat recovery from urban facilities and re-use to increase energy efficiency of district or individual heating
and cooling systems
EE 2 – 2017: Improving the performance of inefficient district heating networks
EE 3 – 2016: Standardised installation packages integrating renewable and energy efficiency solutions for heating, cooling and/or
hot water preparation
EE 4 – 2016/2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy
EE 5 – 2016: Models and tools for heating and cooling mapping and planning
2. Engaging consumers towards sustainable energy
EE 6 – 2016/2017: Engaging private consumers towards sustainable energy
EE 7 – 2016/2017: Behavioural change toward energy efficiency through ICT
EE 8 – 2016: Socio-economic research on consumer's behaviour related to energy efficiency
EE 9 – 2016/2017: Engaging and activating public authorities
3. Buildings
EE 10 – 2016: Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings
EE 11 – 2016/2017: Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings
EE 12 – 2017: Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability
EE 13 – 2016: Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings
EE 14 – 2016/2017: Construction skills
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4. Industry, services and products
EE 15 – 2017: Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services
EE 16 – 2016/2017: Effective implementation of EU product efficiency legislation
EE 17 – 2016/2017: Valorisation of waste heat in industrial systems
EE 18 – 2017: Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services
EE 19 – 2017: Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency
EE 20 – 2017: Bringing to market more energy efficient and integrated data centres
EE 21 – 2016: ERA-NET Cofund actions supporting Joint Actions towards increasing energy efficiency in industry and services
5. Innovative financing for energy efficiency investments
EE 22– 2016/2017: Project Development Assistance
EE 23 – 2017: Innovative financing schemes
EE 24 – 2016/2017: Making the energy efficiency market investible
EE 25 – 2016: Development and roll-out of innovative energy efficiency services
CALL – COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY
Towards an integrated EU energy system
LCE 1 – 2016/2017: Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and energy system integration with
increasing share of renewables: distribution network
LCE 2 – 2016: Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables:
distribution system
LCE 3 -2016: Support to R&I strategy for smart grid and storage
LCE 4 – 2017: Demonstration of smart transmission grid, storage and system integration technologies with increasing share of
renewables
LCE 5 – 2017: Tools and technologies for coordination and integration of the European energy system
Renewable energy technologies
Developing the next generation of renewable energy technologies (research activities)
LCE 6 -2017- New knowledge and technologies
LCE 7 -2016 /2017: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling
LCE 8 – 2016/2017 Development of next generation biofuel technologies
Demonstrating innovative renewable energy technologies (demonstration activities)
LCE 9 – 2016: Increasing the competitiveness of the EU PV manufacturing industry
LCE 10 – 2017: Reducing the cost of PV electricity
LCE 11 – 2017: Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants
LCE 12 – 2017: Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes
LCE 13 – 2016: Solutions for reduced maintenance, increased reliability and extended life-time of wind turbines/farms
LCE 14 – 2017: Demonstration of large >10MW wind turbine
LCE 15 – 2016: Scaling up in the ocean energy sector to arrays
LCE 16 – 2017: 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment
LCE 17 – 2017: Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings
LCE 18 – 2017: EGS in different geological conditions
LCE 19 – 2016/2017: Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways
LCE 20 – 2016/2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel
Supporting the market uptake of renewable energy technologies
LCE 21 – 2017: Market uptake of renewable energy technologies
Fostering international cooperation in the area of renewable energy
LCE 22 – 2016: International Cooperation with Brazil on advanced lignocellulosic biofuels
LCE 23 – 2016: International Cooperation with Mexico on geothermal energy
Contribution to the 'Blue Growth Initiative'
BG-3-[2016]: Multi-use of the oceans marine space, offshore and near-shore: compatibility, regulations, environmental and legal
issues
Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during the transition to a low-carbon economy
LCE 24 - 2016: International Cooperation with South Korea on new generation high -efficiency capture processes
LCE 25 - 2016: Utilisation of captured CO2 as feedstock for the process industry
LCE 26 - 2016: Cross-thematic ERA-NET on Applied Geosciences
LCE 27 – 2017: Measuring, monitoring and controlling the subsurface containment of CO2 and natural gas
LCE 28 - 2017: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants
LCE 29 - 2017: CCS in industry, including Bio-CCS
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LCE 30 - 2017: Geological storage pilots
Social, economic and human aspects of the energy system
LCE 31 – 2016/2017: Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union
LCE 32 – 2016: European Platform for energy-related Social Sciences and Humanities research
Supporting the development of a European research area in the field of energy
LCE 33 – 2016: European Common Research and Innovation Agendas (ECRIAs) in support of the implementation of the SET
Action Plan
LCE 34 – 2016: Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions
LCE 35 – 2016: Framework Partnership Agreement supporting Joint Actions towards the demonstration and validation of
innovative energy solutions,
LCE 36 – 2016/2017: Supporting coordination of R&D activities according to the 'Berlin model' of transnational cooperation
Cross-cutting issues
LCE 37 – 2016: Support to the energy stakeholders to contribute to the SET-Plan
Conditions for this call
CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES
SCC 1 – 2016/2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects
Conditions for this call
SMEinst-09-2016-2017
Fast Track to Innovation Pilot
OTHER ACTIONS
B.1
Inducement Prizes
B.1.1: Horizon prize for CO2 reuse
B.1.2: Horizon prize: Combined Heat and Power (CHP) Installation For Schools and/or Hospitals Using 100% Renewable Energy Sources
B.1.3: Horizon prize: Integrating PV System in European Historically Protected Urban districts
B.2.

Energy efficiency

B.3.:
Competitive low-carbon energy technologies
B.3.1: InnovFin Energy Demonstration Projects (EDP) Pilot Facility
B.3.2: Specific Grant Agreements (SGAs) for ERA-NET Cofund actions supporting Joint Actions towards the demonstration
and validation of innovative energy solutions,
B.3.3: Coordination of renewable fuel stakeholder's strategy in the field of aviation
B.3.4: Support for alternative and renewable liquid and gaseous fuels forum (policy and market issues)
B.3.5 Carbon Capture and Sequestration (CCS) knowledge sharing and European CCS Demonstration Project Network
B.3.6: Grant to named beneficiary to support the operations of the European Energy Research Alliance (EERA)
B.3.7: Support for studies and activities for the renewable energy policy preparing the transition from 2020 to 2030 framework
B.3.8: Energy System Modelling
B.3.9: Studies on the EU energy system in support of policy
B.3.10: Support to Research and Innovation Policy in the areas of Renewable Energy, Carbon Capture and Storage and Clean
Coal
B.3.11: Standardisation request to the CEN (European Committee for Standardisation) for algae and algae-based products in
support of the implementation of the RED Directive 2009/28/EC
B.3.12.: Support services for exploitation of research results
B.3.13: Study on a comprehensive EU approach as regards international cooperation in the energy area – the R&I perspective
B.3.14.: Contribution to Implementing Agreements (IA) of the International Energy Agency (IEA)
B.3.15: Contribution to the International Renewable Energy Agency (IRENA)
B.3.16: Contribution to the Global CCS Institute
B.3.17: A joint mapping platform for bioenergy issues
B.4.
Smart Cities and Communities
B.4.1: Support to the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities and its Market Place
B.4.2: Smart Cities and Communities information system
B.4.3: Support Services for the Covenant of Mayors
B.5.
Cross-cutting issues
B.5.1.: Administrative arrangement with the JRC on the identification of the technologies and innovative solutions that support
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to the cost-effective implementation of EU energy policy priorities within the ESIF
B.5.2: Support to the Slovak Presidency Conference on the European Strategic Technology Plan (Set-Plan) 2016
B.5.3.: Support to the XXX Presidency Conference on the European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) 2017
B.5.4: An Economic Evaluation for SET-Plan
B.5.5: Mapping technology priorities of SET-Plan to incentives for the investment community
B.5.6: Community-Building of the investment community for innovative energy technology projects
B.5.7: Information activities in support of Dissemination
B.5.8: External expertise
B.5.9: Experts for policy relevant analyses and forward looking reflection
Szkice Programów Pracy na lata 2016-2017 można znaleźć na stronie:
http://www.eurida-research.com/horizon-2020-news/news-18/index.html

FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI
Fundusz Badawczy Węgla i Stali wspiera projekty badawcze w sektorze węgla i stali. Zakres tematyczny
projektów obejmuje procesy produkcji, zastosowania, wykorzystanie i konwersję zasobów, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska, redukcję emisji CO2 związaną z wykorzystaniem węgla i produkcją stali.
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-2015.html

LIFE
LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu
wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.
Wieloletni program prac LIFE na lata 2014-2017 składa się z dwóch podprogramów:
podprogramu działań na rzecz środowiska, obejmującego trzy obszary priorytetowe:
- ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami,
- różnorodność biologiczną,
- zarządzanie i informację w zakresie środowiska;
oraz podprogramu działań na rzecz klimatu, obejmującego trzy priorytety:
- łagodzenie skutków klimatycznych,
- dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu,
- zarządzanie i informację w zakresie klimatu.
Wieloletni programu prac LIFE na lata 2014-2017
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
http://ec.europa.eu/environment/life/
Broszura informacyjna:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,189.html

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.
Termin składania wniosków na małe granty: 1.09.2015
termin składania wniosków na granty standardowe: 15.09.2015,
http://visegradfund.org/

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - COST
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera
koordynację badań finansowanych z funduszy narodowych między innymi w obszarze fizyki, chemii, technologii materiałowych, nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.
Termin składania wniosków: 8.09.2015.
http://www.cost.eu/

Przegląd konkursów
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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
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/
SKILLS - SZKOLENIA
Szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, szkolenia dotyczące transferu technologii
i przedsiębiorczości, warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej, szkolenia z zakresu upowszechniania nauki. Do udziału
w szkoleniach zaproszone są osoby zamieszkałe w Polsce, będące: pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę
o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktorantami z polskich jednostek naukowych, absolwentami
studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
Nabór w trybie ciągłym.
http://www.fnp.org.pl/szkolenia-z-zakresu-prezentacji-wynikow-badan-naukowych-2/
START
Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia
w swojej dziedzinie badań. Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów
wychowawczych/macierzyńskich),

są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej
instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,

mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).
Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł. W edycji 2015 Fundacja przyzna ok. 130 rocznych stypendiów.
Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego
lub dwóch ośrodków badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej
w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku
o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty.
Planowany termin naboru wniosków: jesień 2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
STYPENDIUM IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA
Uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi
badaczami. Stypendium stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych
znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).
Program skierowany do wybitnych niemieckich uczonych, którzy są liderami w swoich obszarach badawczych i prowadzą badania wnoszące istotny wkład w naukę światową. Kandydaci powinni posiadać stanowisko profesora lub odpowiadające temu stanowisko poza uczelnią.
Stypendia przyznawane są na okres od 3 do 6 miesięcy. Można je wykorzystywać w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolejnych
trzech lat, na pobyt w jednym lub - w uzasadnionych przypadkach - w większej liczbie ośrodków naukowych w Polsce. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie.
Termin składania wniosków: 30.09.2015.
http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)

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/

Str. 20

N E WS L E T T E R C E N E RG

RO K

2 01 5

Str. 21

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
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/
PROGRAM „GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH
UNII EUROPEJSKIEJ”
Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów
badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora
w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.
W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską
lub inny upoważniony przez nią podmiot, w tym na refundację poniesionych kosztów.
Wsparcie przyznawane jest tylko zespołom, których wnioski przeszyły przez tzw. tresholds, czyli uzyskały minimalną liczbę punktów niezbędnych do wpisania na listę wniosków kwalifikujących się do wsparcia (niekoniecznie rekomendowanych do wsparcia).
W 2015 roku nabór wniosków w ramach programu będzie trwał do 31 grudnia i ma charakter ciągły.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczychunii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html
IDEAS PLUS
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w ramach programu
Ideas Plus. Ministerstwo we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, monitoruje informacje
dotyczące uczestnictwa polskich naukowców w konkursach Europejskiej Rady Badań Naukowych (ERC), tak aby po uzyskaniu
oficjalnych wyników konkursów ogłosić kolejny nabór. Planuje się, że nastąpi to przed końcem drugiego kwartału 2015 r.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dotyczaca-ogloszenia-kolejnego-konkursu-w-ramach-programu-ideas-plus.html
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA TEMATÓW NA WYMIANĘ OSOBOWĄ Z AUSTRIĄ NA LATA 2016 -2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) wspierają wspólnie mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych. MNiSW zaprasza
do podejmowania współpracy oraz zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej.
Termin nadsyłania propozycji: 30.09.2015.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-z-austria-na-lata-2016-2018.html

NARODOWE CENTRUM NAUKI
www.ncn.gov.pl
SONATA BIS
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające
stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem.
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
MAESTRO
Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich badań
naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Termin składania wniosków: 15.09.2015.
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2015.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2015.

Przegląd konkursów
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SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2015.
POLONEZ
We wrześniu 2015 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą
prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub
przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.
Kandydaci będą mogli się starać o staże w polskich jednostkach, trwające od 12 do 24 miesięcy. Laureaci konkursu otrzymają
co miesiąc: wynagrodzenie w wysokości 4050 euro brutto, dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania – 300
euro brutto, a także, w przypadku osób przyjeżdżających z rodziną – 300 euro brutto dodatku rodzinnego. NCN przekaże
każdemu podmiotowi przyjmującemu zagranicznego naukowca 100% finansowania na realizację projektu badawczego, kierowanego przez laureata oraz koszty pośrednie w wysokości 20%. W ramach POLONEZA naukowcy będą mogli również
uczestniczyć w bogatym programie szkoleń organizowanych przez NCN.
Termin składania wniosków: 15.12.2015.
Przewodnik dla wnioskodawców pt. Koszty w projektach NCN
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-04-15-koszty-w-projektach-ncn

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbir.gov.pl
GO_GLOBAL.PL ZWIĘKSZENIE SKALI KOMERCJALIZACJI NA RYNKACH ŚWIATOWYCH WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH POLSKICH
FIRM
Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze
wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.
Termin składania wniosków: 15.07.2015.
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/goglobal/i-konkurs-goglobalpl/
BIOSTRATEG
Celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach programu, prowadzący do
wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach oraz transfer do
otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu na bazie wyników badań
naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach, w tym:
- racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
- przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
- ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
- leśnictwo i przemysł drzewny.
Termin składania wniosków: 24.07.2015.
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-ii-konkurs/
aktualnosci/art,3392,ii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwobiostrateg.html
SOUTHEAST ASIA - EUROPE PILOT JOINT CALL FOR MOBILITY

Konkurs ma na celu skojarzenie zespołów badawczych z Europy i Azji Południowo-Wschodniej w celu nawiązania
lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie istniejących i tworzenie nowych partnerstw). W dłuższej perspektywie ma służyć wypracowaniu mechanizmu finansowania dla przyszłych wspólnych projektów B+R. Wsparciem objęte będą m.in. Następujące obszary tematyczne: Environmental (climate change, water resource management, smarter cities, biodiversity & energy), Food (agricultural productivity, sustainability and standards, value chain)
Wnioskodawcami mogą być jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów złożone z min. 4 podmiotów:
2 z krajów SEA oraz 2 z krajów UE. Finansowane będą tylko podmioty z krajów biorących udział w konkursie.
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Wnioskodawca podlega krajowym regulacjom w odniesieniu do trybu i sposobu finansowania.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty
dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów
w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 50 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 10 000 EUR na projekt.
Termin składania wniosków: 14.09.2015.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/aktualnosci/art,3472,southeast-asia-europe-pilotjoint-call-for-mobility.html
EUROSTARS
Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej. Program wspiera projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. 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.
Pula przeznaczona na dofinansowanie polskich projektów w tegorocznym konkursie Eurostars wynosi 750 000 Euro.
Termin składania wniosków: 17.09.2015, 20.00 CET.
www.eurostars-eureka.eu
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/
Nowe zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Programu Eurostars 2
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nowe-zasady-dofinansowania-przez-narodowe-centrum-badan-i-rozwoju-projektow
-realizowanych-w-ramach-programu-eurostars-2
EUREKA
Celem projektów jest opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi; rezultaty projektu muszą mieć szansę zaistnieć na rynku międzynarodowym. Projekty realizowane
przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych państw członkowskich EUREKI.
Termin składania wniosków: 15.10.015 (do godz. 16.00).
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/
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.
NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1 000 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.
Termin składania międzynarodowych wniosków w wersji elektronicznej: 30.09.015.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 30.09.2015.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 14.10.2015.
www.cornet-era.net.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,3421,20-konkurs-wramach-inicjatywy-cornet.html

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
http://www.poir.gov.pl/
Harmonogram POIR:
http://www.poir.gov.pl/media/5761/harmonogram_konkursow_POIR_wersja3_29062015.pdf

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
SZYBKA ŚCIEŻKA - PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWA (NCBR)
Adresatami konkursu są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile
przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.
W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu
instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i
art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej
ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione
w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Budżet ogłoszonego konkursu to 1,6 mld złotych.
Ważnym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest nowatorska formuła naboru wniosków.
Nabór wniosków będzie prowadzony od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. z datami odcięcia wyznaczonymi na koniec kolejnych
miesięcy kalendarzowych.
http://ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/
INNOLOT DZIAŁANIE 1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R. PROJEKTY B+R REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
SEKTOROWEGO (NCBR)
Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo konsorcja (składające się wyłącznie z przedsiębiorców), w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców.
Indykatywny budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji Projektów wyłonionych w konkursie wynosi 400 mln
PLN, w tym w Grupie A (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest duży, średni, mały lub mikro-przedsiębiorca –
300 mln PLN i w Grupie B (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest średni, mały lub mikro-przedsiębiorca) – 100
mln PLN.
Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi odpowiednio:
- w Grupie A (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest duży, średni, mały lub mikro-przedsiębiorca: od 10 mln
PLN do 50 mln PLN,
- w Grupie B (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest średni, mały lub mikro-przedsiębiorca): od 1 mln PLN do 7,
5 mln PLN
Zakres tematyczny programu:
http://ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/
innolot/3__zakres_merytoryczny_konkurs.pdf
Termin składania wniosków: 17.07.2015.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122015innolot/
PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK (PARP)
Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.
Termin składania wniosków: 30.09.2015.
DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW (MG)
W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.
Termin składania wniosków: 30.10.2015.
PODDZIAŁANIE 4.1.4 PROJEKTY APLIKACYJNE (NCBR)
Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja).
Termin składania wniosków: 19.11.2015.
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA
(NCBR)
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
Termin składania wniosków: 30.11.2015.
PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP (PARP)
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową,
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przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług)
Termin składania wniosków: 30.12.2015.
DEMONSTRATOR PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B+R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ/DEMONSTRACYJNEJ (NCBR)
Wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów.
Termin składania wniosków: luty 2016.
PODDZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI (OPI)
Konkurs dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Na budowę unikalnej w skali
kraju infrastruktury badawczej instytucje naukowe otrzymać mogą w sumie 804 mln zł. Projekty z PMDIB mają na celu przygotowanie obiektów lub sieci obiektów nowoczesnej infrastruktury badawczej dużej skali, urządzeń i aparatury badawczej stacjonarnej lub mobilnej. Mogą być to także banki danych, sieci telekomunikacyjne i systemy informatyczne, a nawet zasoby wiedzy
takie jak archiwa czy kolekcje i depozyty. Przedsięwzięcia z PMDIB będą realizowane w ośmiu obszarach nauki: badania podstawowe, badania interdyscyplinarne, wysoka jakość życia w społeczeństwie, ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych, wzrost efektywności wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii, rozwój zaawansowanych materiałów
i technologii, rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury, zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i środowiska
człowieka.
Minimalny koszt realizacji przedsięwzięcia powinien wynosić 30 mln zł, a co najmniej 10 proc. kwoty inwestycji instytucje naukowe muszą pozyskać od przedsiębiorców.
Termin składania wniosków: 1.03.2016
http://www.poir.gov.pl/nabory/42-rozwoj-nowoczesnej-infrastruktury-badawczej-sektora-nauki/
PODDZIAŁANIE 2.3.4 OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (PARP)
Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją
ochrony praw własności przemysłowej.
Termin składania wniosków: 28.03.2016.
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS)
Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska. Budżet programu 27,41 mld euro.
http://www.pois.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)
Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych, innowacje społeczne, współpraca międzynarodowa.
Budżet programu 4,69 mld euro.
http://www.power.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC)
Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo.
Budżet programu 2,17 mld euro.
Harmonogram naborów POPC:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/5898/Harmonogramu_naborow_POPC_3062015_korekta.pdf
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW)
POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącznie
5 województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko‐mazurskiemu.
Budżet programu 2,00 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/5754/harmonogram_POPW_2015.pdf
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)
Wsparcie rolnictwa.
Budżet programu 8,6 mld euro.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
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PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza i współpracy z parterami z całego obszaru UE. Wsparciem objęte są
określone w programach region.
http://www.ewt.gov.pl/
1.
Programy transgraniczne
Polska-Słowacja
Trwa nabór koncepcji projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 20142020.
Projekt flagowy to:
- projekt, którego oddziaływanie jest istotne dla całego obszaru wsparcia lub znacznej jego części po jednej i drugiej stroniegranicy,
- projekt, który w dużym stopniu realizuje wskaźniki programu,
- projekt, który w sposób systemowy rozwiązuje problemy zidentyfikowane w obszarze przygranicznym i/lub kompleksowo wykorzystuje potencjał obszaru pogranicza,
- projekt, którego produkty mają oddziaływanie w dłuższym horyzoncie czasowym (niż wynika to z przepisów dotyczących trwałości projektu) oraz generują potencjał rozwojowy.
Termin składania koncepcji projektów flagowych: 31.08.2015, godz. 16.15.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/
otwarcie-naboru-na-koncepcje-projektow-flagowych-w-programie
-wspolpracy-transgranicznej-interreg-v/
http://pl.plsk.eu/index/
Czechy-Polska
http://www.cz-pl.eu/pl/nowy-okres-20142020.html, http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytajo-programach/czechy-polska/
Polska-Saksonia
http://www.snpl.eu/pl/kurzinfo/index.jsphttp://www.ewt.gov.pl/strony/oprogramach/przeczytaj-o-programach/polska-saksonia/
Brandenburgia-Polska
http://pl.plbb.eu/index/?id=5c572eca050594c7bc3c36e7e8ab9550
Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska
http://www.interreg4a.info/index.php?id=67&L=1

Mapa programów transgranicznych

Południowy Bałtyk
http://en.southbaltic.eu/index/
Litwa-Polska
http://www.lietuva-polska.eu/index.php?2191548005
2. Programy transnarodowe
Region Morza Bałtyckiego
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
Europa Środkowa
http://www.central2020.eu/
3. Programy międzyregionalne
Interreg Europa
Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.
Termin składania wniosków: 31.07.2015.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/1-nabor-w-interreg-europa/
http://www.interreg4c.eu/news/article/?post=835-call-for-project-proposals-will-be-open-22-june-31-july-2015&
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/interreg-europa/
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REGIONALNE PORGRAMY OPERACYJNE
Specyfiką Regionalnych Programów Operacyjnych jest ich regionalny zasięg. Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych
inwestowane są w projekty przyczyniające się do rozwoju danego województwa oraz podmiotów działających na jego terenie.
Oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć podmioty, które mają siedzibę w danym regionie, prowadzą na jego terenie działalność lub chcą zrealizować projekt którego efekty pozostaną w województwie, które udzieliło wsparcia. Priorytety inwestycyjne
i cele tematyczne są takie same jak funduszy poziomu krajowego.
https://www.regionalne.gov.pl/
Województwo dolnośląskie http://www.rpo.dolnyslask.pl/
Województwo kujawsko – pomorskie http://mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/proba.html
Województwo małopolskie http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/
Województwo lubelskie http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/
Województwo lubuskie http://rpo.lubuskie.pl//
Województwo łódzkie http://www.lodzkie.pl/index.php
Województwo małopolskie http://www.fundusze.malopolska.pl/, http://www.rpo.malopolska.pl/
Województwo mazowieckie http://rpo.mazovia.pl/, https://funduszedlamazowsza.eu/
Województwo opolskie http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php
Województwo podkarpackie http://www.podkarpackie.pl/, http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/
Województwo podlaskie http://wrotapodlasia.pl/, http://rpo.wrotapodlasia.pl/
Województwo pomorskie http://www.rpo.pomorskie.eu/
Województwo śląskie http://www.slaskie.pl/, http://rpo.slaskie.pl/
Województwo świętokrzyskie http://www.sejmik.kielce.pl/, http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
Województwo warmińsko- mazurskie http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/
Województwo wielkopolskie http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
Województwo zachodniopomorskie http://wzp.pl/, http://www.rpo.wzp.pl/

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOSiGW)
http://www.nfosigw.gov.pl/
Oferta programowa NFOSiGW
http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/publikacje/przewodnik/przewodnik_po_programach_priorytetowych 2015.pdf
INWESTYCJE ENERGOOSZCZĘDNE W MŚP
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zasto sowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi
zmniejszenie emisji CO2. Program wspiera Beneficjentów programu Polseff 2.
Nabór ciągły.
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/

POLSKA AGENCJA ROZWOJU RZEDISEBIORCZOŚCI (PARP)
http://www.parp.gov.pl/index/main/
Harmonogram naborów:
http://www.parp.gov.pl/index/index/1411

INNE
PolSEFF2
PolSEFF2 jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
PolSEFF2 jest linią kredytową o wartości 200 milionów euro, która za pośrednictwem banków uczestniczących jest rozdysponowana w formie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną. Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i
zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastą pi
zmniejszenie emisji CO2.
Nabór ciągły.
http://www.polseff2.org/pl/o-polseff2

Przegląd konkursów
GRANTY NA WSPÓŁPRACĘ Z KRAJAMI AZJI CENTRALNEJ
Projekt IncoNet CA wspiera współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym z Unii Europejskiej i krajami Azji Centralnej.
W ramach projektu IncoNet CA, wspierającego współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym z Unii Europejskiej i krajami Azji Centralnej jest otwarty konkurs na tzw. Twinning Grants, mające na celu wypracowanie długotrwałej współpracy,
której wynikiem ma być wspólna aplikacja w programie Horyzont 2020 m.in. w obszarze: Zmiany klimatyczne, Energia.
Termin składania wniosków: 31.03.2016.
http://www.inco-ca.net/
UWAGA!! Powyższy przegląd nie uwzględnia wszystkich możliwości finasowania prac badawczych, rozwojowych i wdrożeń. 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.

Źródło: http://www.tapeciarnia.pl/
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Wydarzenia
2015.08.25 - 2015.08.27
Walencja, Hiszpania
Międzynarodowy Kongres i Expo
Biopaliwa i Bioenergia
Podczas Kongresu omówione będą
aktualne problemy sektora biopaliw
oraz sposoby przyspieszenia jego rozwoju.
http://biofuelsbioenergy.conferenceseries.com/
2015.09.07 - 2015.09.09
Bełchatów
Sympozjum Energetyka Bełchatów
Podczas Sympozjum będą podejmowane kwestie związane z największymi
inwestycjami w polskiej energetyce,
przyszłością energetyki i ciepłownictwa,
technologiami na miarę XXI wieku.
http://www.kierunekenergetyka.pl/konfe
rencja,1627,17295.html
2015.09.09 - 2015.09.11
Lozanna, Szwajcaria
CISBAT 2015 Międzynarodowa
Konferencja Inteligentne Budynki
i Z ró w n o w a ż on y R e gi on
w Skali Miejskiej i Lokalnej
CISBAT jest wiodącą platformą do prezen ta cj i in n owa cyjn ych b a d a ń
i rozwoju zrównoważonego budownictwa i p lan owan ia p rzestrzenn ego, obejmującą szeroki zakres tematów
od nan otech nolog ii słon ecznych
do metabolizmu dzielnic miejskich.
http://cisbat.epfl.ch/
2015.09.13 - 2015.09.16
Międzyzdroje
XIX Forum Ciepłowników Polskich
Forum w Międzyzdrojach to jedno
z najważniejszych w kraju wydarzeń dla
sektora ciepłowniczego. Obradom XIX
FCP towarzyszyć będzie wystawa EXPO
FCP, podczas której zainteresowane
firmy będą mogły zaprezentować swoje
produkty i usługi.
http://www.fcp.org.pl/XIX_FCP.html
2015.09.14
Olsztyn
Ogólnopolski Kongres SMART –
Inteligentne Miasta
Kongres Smart to cykl regionalnych
konferencji dedykowanych włodarzom
miast z całej Polski oraz przedstawicielom biznesu, którzy oferują inteligentne
rozwiązania dla miast w obszarze no-

Autor: Dennis Simpson
Licencja: CC-BY-SA-2.0
Źródło: Wikimedia Commons

wych technologii, infrastruktury, budownictwa, ekologicznego transportu, efektywnego wykorzystania energii czy IT. Wydarzenie ma na celu
przedstawienie wszystkich możliwości, jakie dają inteligentne rozwiązania
i nowe technologie, a także dotychczasowych doświadczeń polskich
miast, które już rozpoczęły realizowanie strategii inteligentnego rozwoju.
http://inteligentne-miasta.eu/start-2/
2015.09.14 - 2015.09.16
Bruksela Belgia
Bezpieczna, czysta i efektywna
energia – dzień informacyjny
i spotkanie brokerskie
Trwają zapisy na dzień informacyjny
w obszarze „Bezpieczna, czysta
i efektywna energia”. Spotkanie odbędzie w dniach 14-15 września 2015 r.,
zaś 16 września odbędzie się spotkanie brokerskie.
W czasie pierwszego dnia zostanie
omówiona tematyka najbliższych
konkursów w obszarze energii programu Horyzont 2020 oraz nowy
program pracy na lata 2016-2017.
Drugiego dnia odbędzie się szereg
sesji równoległych; jedna z nich dotyczyć będzie programu EURATOM.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze
względu na ograniczoną liczbę miejsc

możliwa jest rejestracja maksymalnie
dwóch osób z tej samej instytucji.
Organizatorzy zaplanowali transmisję
on-line.
http://www.kpk.gov.pl/?p=24075
2015.09.14
Olsztyn
Ogólnopolski Kongres Smart Inteligentne Miasta
Podczas Ogólnopolskiego Kongresu
Smart – Inteligentne Miasta eksperci,
politycy oraz samorządowcy będą
szukać odpowiedzi między innymi na
następujące pytania:

Czy miasta z północy Polski
wykorzystują nowe technologie do inteligentnego rozwoju
transportu i infrastruktury,
aby polepszyć jakość życia
mieszkańców?

Ja k oszczęd za ć en erg ię
w mieście, czy zagospodarowanie odpadów komunalnych
może obniżyć koszty ciepła
i prądu?

Czy szwedzkie, niemieckie
oraz norweskie miasta są
smart?
http://inteligentne-miasta.eu/start-2/

Wydarzenia
2015.09.14
Warszawa
X jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES - Paliwa Chemia Gaz
Jubileuszowa edycja Kongresu PETROBIZNES to okazja do podsumowania w gronie polityków, ekspertów
i praktyków zmian jakie w ostatnich
latach dokonały się w polskiej branży
chemicznej, paliwowej i gazowniczej
na tle rynku europejskiego.
http://www.petrobiznes.pl
2015.09.15 - 2015.09.17
Bielsko– Biała
28. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2015
ENERGETAB to największe w Polsce
targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. To jedno ze spotkań
czołowych przedstawicieli sektora
elektroenergetycznego.
http://www.energetab.pl/
2015.09.16 - 2015.09.17
Warszawa
XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZCHEMIA 2015
Spotkanie polskich i zagranicznych
specjalistów sektora nafty, gazu,
energetyki i chemii. Jedno z ważniejszych wydarzeń branży paliwowoenergetyczno-chemicznej. Co roku
w dyskusji na temat stanu, przyszłości, problemów i planów rozwoju
sektora paliwowego, energetycznego
i chemicznego uczestniczą ważne
osobistości ze strony rządu, a także
kierownictwo największych przedsiębiorstw.
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa produktów z sektora nafty,
gazu i chemii.
http://www.naftaigaz.ztw.pl/
2015.09.22 - 2015.09.24
Warszawa
Piąta edycja Międzynarodowych
Targów Energii Odnawialnej
i Efektywności Energetycznej
RENEXPO® Poland
Piąta edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO®
Poland. Podczas targów odbędzie się
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szereg konferencji oraz for branżowych takich jak.:

4-ty Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii
Pomp Ciepła

5-ta Polska konferencja hydroenergetyczna

4-te Forum PV

Forum Budownictwa Energooszczędnego

Praktyczne Aspekty Inwestycji
w Zieloną Energię

II Kon ferencja Społeczn e
Aspekty OZE

4-te Forum Biogazu w ramach
RENEXPO Poland

5-ta Konferencja Fotowoltaiki
w Polsce

4-ta Konferencja na Temat
Biopaliw

3-cie Forum Pomp Ciepła
Wydarzenia towarzyszące podczas
RENEXPO® Poland 2015:

Uroczystość otwarcia targów
uświetniona poprzez ,,Energy
Talk''

Puchar RENERGY® AWARD

Spotkania kooperacyjne

5-ta edycja Dnia Samorządowca w ramach RENEXPO® Poland 2015
Dla jednostek zajmujących się badaniami i nauką organizatorzy przygotowali specjalną ofertę udziału w RENEXPO® Poland 2015 - Salonie Wiedzy
i Nauki.
http://www.renexpo-warsaw.com/

2015.09.30
Warszawa
Polski Gaz Ziemny 2020. Wnioski
- Kierunki - Rekomendacje
Polski Gaz Ziemny 2020 to cykl konferencji poświęconych przyszłości krajoweg o p rzemy słu poszukiwa wc zowydobywczego. W ciągu ostatnich lat
cykl ten stał się ważnym forum wymiany opinii praktyków biznesu i przedstawicieli organizacji państwowych, instytucji publicznych oraz naukowców zaangażowanych w proces poszukiwania
i rozpoznawania złóż węglowodorów
w Polsce.
http://www.opppw.pl/pl/2015/73

2015.09.28 - 2015.09.29
Lublin
Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy - Lublin 2015
Tematem przewodnim Szczytu Gospodarczego będzie polskie bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze.
Szczyt Gospodarczy ma na celu zebranie przedstawicieli kluczowych
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo gospodarcze kraju, polityków i ekonomistów celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na
zabezpieczenie polskiej gospodarki
pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego, finansowego.
http://www.osglublin.pl/
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.

Ce ntrum Inte g racji
Badań E ne rge tycznych
CE NE RG

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

CENER G

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

www.cenerg.com.pl

Autor: Guido Gerding
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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.

