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Naukowcy pracują nad technologią pozyskiwania
paliwa wodorowego z biomasy
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Olsztyńscy naukowcy pracują
nad technologią pozyskania
paliwa wodorowego z biomasy, pochodzącej z odpadów
komunalnych. Uzyskany wodór
dzięki ogniwom paliwowym
przetwarzany będzie na energię elektryczną - dowodzą
naukowcy, którzy zaczną
wkrótce testy laboratoryjne.
Autorem koncepcji biosyntezy
wodoru z wykorzystaniem
biomasy po jej mechanicznocieplnej obróbce jest dr inż.
Sławomir Kasiński z Katedry
Biotechnologii w Ochronie
Środowiska na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie. W konkursie
„Energia Innowacji”, zorganizowanym przez PGE, projekt
wykorzystujący biomasę odpadową do pozyskiwania wodoru
zajął trzecie miejsce.
Jak powiedział PAP dr inż.
Sławomir Kasiński, na świecie
istnieją dwa poglądy na temat
pozyskiwania energii. Są specjaliści i branżowcy, którzy
uważają, że energię należy
pozyskiwać ze źródeł odnawialnych oraz ci, którzy oceniają, iż energię należy czerpać
z paliw konwencjonalnych, bo
są one tańsze, a przez to bardziej opłacalne.
"Można w zasadzie odwrócić
ten pogląd, wskazując, że to
nie energia odnawialna jest
droga, ale paliwa konwencjonalne są za tanie. Kiedy zasoby
ropy zaczną się wyczerpywać,
źródła energii odnawialnej
staną się bezcenne" - wyjaśnił
dr inż. Kasiński. Dlatego w jego opinii - istnieje konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii.

Wodór jest świetnym kandydatem do tego, by stać się nowym
ekologicznym i odnawialnym
źródłem energii, ale w tradycyjnych technologiach przeszkodą
są jednak koszty jego uzyskania.
"Dlatego tak obiecującym procesem biotechnologicznego
wytwarzania wodoru wydaje się
być fermentacja odpadów organicznych. Proces przebiega wydajniej, gdy zastosowana jest
biomasa o stabilnych parametrach, po mechaniczno-cieplnym
przetworzeniu" - wyjaśnił naukowiec i dodał, że biomasa uzyskana w ten sposób jest jednorodna pod względem składu
i ma wysoki udział materii organicznej.
Jak podkreślił dr inż. Kasiński,
kiedy kilkadziesiąt lat temu specjaliści wskazywali, że źródeł
energii odnawialnej można szukać w fermentacji metanowej,
sceptycy słuchali tego z niedowierzaniem. "Technologia jednak ulegała szybkiemu rozwojowi i wydaje mi się, że szerokie
zastosowanie fermentacji metanowej może być dowodem na
to, że fermentacja wodorowa
ma duże szanse wdrożenia na
skalę przemysłową" - ocenił.
Obecnie frakcja organiczna jest
najczęściej przetwarzana w sposób mechaniczno-biologiczny,
a następnie składowana. To
marnotrawienie potencjału wyjaśnił dr inż. Kasiński.
W procesie RotoSTERIL
(technologii wykorzystywanej
do obróbki biomasy), z 1 tony
zmieszanego odpadu komunalnego otrzymywanych jest średnio ok. 250-300 kg biomasy,
wykorzystywanej dalej do produkcji paliwa wodorowego.

Biogaz uzyskiwany w trakcie
fermentacji wodorowej składa
się z wodoru (60 proc.) i dwutlenku węgla (40 proc.). Następnie biogaz jest przepuszczany przez filtry, które wiążą
dwutlenek węgla, a wodór
przepuszczany przez ogniwo
paliwowe jest zamieniany na
energię elektryczną.
Podkreślił, że na razie jego
zespół naukowy przystępuje
do testów w warunkach laboratoryjnych, a gdy te zakończą
się sukcesem, naukowcy będą
rozszerzać badania w warunkach
technicznych.
"Spotkaliśmy się z zainteresowaniem firm energetycznych
i jest szansa na uzyskanie
środków na sfinansowanie
instalacji" - dodał.
Technologia RotoSTERIL pomaga chronić środowisko:
znacząco ogranicza ślad węglowy i redukuje emisję gazów
cieplarnianych (CO2 oraz
metanu). Pozwala odzyskać
najbardziej wartościowe surowce z odpadów i przetworzyć je znów na produkty.
Przynosi jednocześnie oszczędność energii i materiałów
oraz minimalizuje potrzebę
składowania śmieci. Odpady
komunalne stają się dzięki
zastosowaniu technologii źródłem cennych surowców
wtórnych oraz czystej, suchej
frakcji organicznej biodegradowalnej.
https://cenerg.ien.com.pl/wiad
omosc/items/naukowcy p r a c u ja - n a d - t e c h n ol og ia pozyskiwania-paliwawodorowego-z-biomasy-2109
Źródło: PAP

Zmiana status quo w energii słonecznej
W ramach finansowanych ze środków UE badań opracowywane są
nowe materiały i procesy, aby produkcja i eksploatacja ogniw fotowoltaicznych była bardziej wydajna
i opłacalna.
Od dziesiątek lat technologia słoneczna i jej zastosowania są uzależnione od barwnikowych ogniw fotowoltaicznych (DSSC). Naśladując
naturalną absorpcję światła w czasie
fotosyntezy, ogniwa DSSC wykorzystują światłoczuły barwnik, który
pochłania fotony i używa ich energii
do pobudzania elektronów przesyłanych następnie do warstwy nanokrystalicznego dwutlenku tytanu. Mimo
iż proces ten dobrze się sprawdza,
przetwarzanie wysokotemperaturowe, jakiego wymaga tytan, nie koreluje z tanimi metodami produkcji, co
stanowi przeszkodę na drodze do
masowej produkcji paneli fotowoltaicznych i zwiększenia wykorzystania
energii słonecznej.
Nie zadowalając się zastanym status
quo, partnerzy finansowanego ze
środków UE projektu NANOMATCELL postanowili znaleźć lepsze
rozwiązanie, które potencjalnie może zapewnić branży energii słonecznej ogromny impuls.

Naukowcy z projektu NANOMATCELL postanowili zastąpić tytan innowacyjnymi materiałami i technologiami do produkcji wysokowydajnych
ogniw fotowoltaicznych przygotowywanych z roztworu. Zespół złożony
z ekspertów od materiałoznawstwa,
chemii, pasywacji powierzchni i fizyki,
postanowił lepiej wykorzystać widmo
słoneczne za pomocą nowych materiałów, które będą w stanie zapewnić
wysoką sprawność przetwarzania
ogniw fotowoltaicznych oraz nowatorskich półprzewodników panchromatycznych opartych na przyjaznych
dla środowiska związkach i procesach.
Osiągnięcie tych celów było nie lada
wyzwaniem, gdyż wymagały one
opracowania wielu nowych strategii
i komponentów. Zespół musiał na
przykład najpierw opracować nowe
strategie syntezy, wzrostu i domieszkowania nanokryształów i nanoprzewodów półprzewodnikowych. Zważywszy na fakt, że główną rolę
w funkcjonowaniu ogniw DSSC odgrywa barwnik, naukowcy musieli
stworzyć nowe barwniki będące
w stanie w pełni wykorzystać większą
część widma – to znaczy musiały

powstać nowe barwniki dla krótkich fal
i nowe barwniki poprawiające absorpcję
w zakresie bliskiej podczerwieni.
To jednak na razie tylko same ogniwa
DSSC, a problem polegał również na
tym, co zrobić ze światłem po jego absorpcji. Na tym polu osiągnięcia naukowców również są znaczące pod
względem poprawy ogólnej sprawności
ogniw fotowoltaicznych. W ramach
projektu NANOMATCELL powstała
cała gama ogniw fotowoltaicznych opartych na panchromatycznych absorberach
nieorganicznych i hybrydowych –
wszystkie z nich cechują się podwyższoną sprawnością i potencjałem dalszej
optymalizacji.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/z
miana-status-quo-w-energii-slonecznej
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Wydajne energetycznie gałęzie przemysłu przetwórczego:
Realizując ambitne cele środowiskowe Europy
Większa wydajność energetyczna
branż przetwórczych w Europie nie
tylko zwiększy długoterminową
konkurencyjność UE, ale również
będzie odgrywać znaczącą rolę
w realizacji ambitnych celów środowiskowych Europy.
Ponad 450 000 przedsiębiorstw i 6,8
mln miejsc pracy zależy od europejskich gałęzi przemysłu przetwórczego, m.in. przemysłu chemicznego,
inżynieryjnego, wydobywczego minerałów i rud, przemysłu metali
nieżelaznych czy przemysłu stalowego i wodnego. W rezultacie gałęzie
przemysłu przetwórczego, które
generują ponad 1,6 mld euro rocznych obrotów i stanową 20% łącznej
produkcji przemysłowej UE, mają
ogromne znaczenie w gospodarce
europejskiej oraz długofalowej konkurencyjności przemysłu.
Niemniej jednak te istotne gałęzie
przemysłu musiały stawić czoło
głównemu wyznaniu, jakim było
zmniejszenie wysokiej zależności od
surowców. Chociaż wydajność energetyczna w przemyśle unijnym zna-
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cząco poprawiła się, wciąż jest wiele
do zrobienia na drodze do szerszego
wdrażania czystszych technologii,
wydajniejszych metod i skuteczniejszych procedur przemysłowych zmierzających do ograniczenia wpływu
gałęzi przemysłu przetwórczego na
środowisko.
Ograniczenie negatywnego wpływu
na środowisko generowanego przez
przemysł przetwórczy stało się jeszcze pilniejszą sprawą w świetle unijnych celów zmniejszenia o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych w UE w porównaniu do poziomów z 1990 r. stanowiących element
całościowych ram w dziedzinie energii i zmian klimatu. W piątek, 22
kwietnia 2016 r., w Paryżu zostało
podpisane porozumienie w sprawie
zmian klimatu (COP21), uzgodnione
w grudniu ubiegłego roku, zobowiązujące Unię do pełnej realizacji przejścia do niskoemisyjnej gospodarki
i społeczeństwa.
Pakiet CORDIS prezentuje wybrane
spośród finansowanych ze środków
UE projekty, których celem było

opracowanie nowatorskich metod
i technologii zwiększających wydajność energetyczną w procesach przemysłowych. Wśród przykładowych
projektów wyróżnić można wdrożenie bardziej zrównoważonych metod
wytwórczych, które są mniej zależne
od surowców, zaprojektowanie i optymalizacja nowej, precyzyjnej infrastruktury i oprogramowania obliczeniowego oraz zbudowanie lepszej
współpracy międzynarodowej.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/wydajne-energetycznie-galezieprzemyslu-przetworczego-realizujacambitne-cele-srodowiskowe-europy2116
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/
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Ustawa o efektywności energetycznej podpisana przez
prezydenta RP
Wzrost efektywności energetycznej
i innowacyjności polskiej gospodarki to główne cele przygotowanej
przez Ministerstwo Energii ustawy
o efektywności energetycznej. Dokument 10 czerwca 2016 r. został podpisany przez Prezydenta RP. Zaproponowane rozwiązania wejdą w życie w październiku 2016 r.
Zdaniem ministra energii Krzysztofa
Tchórzewskiego wdrożenie zaproponowanych w ustawie rozwiązań
zwiększy efektywność energetyczną
polskiej gospodarki, jej konkurencyjność, a także pozytywnie wpłynie na
stan środowiska naturalnego. Proponowane regulacje przyczynią się także
do oszczędnego i efektywnego korzystania z energii oraz wpłyną na wzrost
liczby inwestycji energooszczędnych –
podkreśla.
Ustawa zapewni pełne wdrożenie
dyrektywy unijnej 2012/27/UE, która
zobowiązuje państwa członkowskie
UE do osiągnięcia określonego poziomu oszczędności energii w terminie
do końca 2020 r. Zastąpi ona dotych-

czasowe regulacje prawne w zakresie
efektywności energetycznej obowiązujące w Polsce od 2011 roku.
Główne założenie projektu ustawy.
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016,
poz. 831).

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ustawa-o-efektywnoscie n e r g e t y c z n e j - p o d p is a n a - p r z e z prezydenta-rp-2124
Źródło: ME

Źródło: Tapeciarnia.pl

Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz
niektórych innych ustaw
Prezydent podpisał ustawę z dnia 22
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz
niektórych innych ustaw.
Celem ustawy z dnia 22 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw jest usunięcie
wątpliwości interpretacyjnych wobec
przepisów ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach
energii, które jeszcze nie weszły w
życie.
Nowelizacja ma w szczególności
uporządkować sytuację wytwórców
energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii oraz zasad udzielania
dla nich pomocy publicznej. W tym
celu wprowadza do ustawy definicję prosumenta – odbiorcy końcowego dokonującego zakupu energii
elektrycznej na podstawie umowy
kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
w celu jej zużycia na potrzeby wła-

sne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Wprowadzając
wymóg wytworzenia energii na zaspokajanie własnych potrzeb objęto
regulacją możliwie szeroki zakres
podmiotów, w tym małych i średnich
przedsiębiorców. Odstąpiono od
dotychczasowego systemu wsparcia
w postaci stałych taryf gwarantowanych dla najmniejszych wytwórców w
mikroinstalacjach na rzecz rozliczania
przez prosumenta nadwyżki energii
elektrycznej wytworzonej przez daną
mikroinstalację.
Wprowadzono ponadto: zmianę
definicję instalacji OZE i nową definicję hybrydowej instalacji OZE, instytucję mikro i makroklastra energii,
podział aukcji na koszyki technologiczne, możliwości wykorzystywania
lokalnie dostępnych zasobów (przede
wszystkim biomasy) oraz budowy
nowych dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego oraz procedurę badania. tzw. efektu zachęty dla
wytwórców biogazu rolniczego. Zli-

kwidowano zbędne elementy
w oświadczeniach i deklaracjach składanych przez wytwórców energii, doprecyzowano dopuszczalną wartość pomocy publicznej, a także zastąpiono
Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez Zarządcę Rozliczeń S.A.
Proponowane rozwiązania mają umocnić istniejące reguły konkurencyjne,
zapewnić wysoki poziom ochrony adresatów regulacji, w tym konsumentów, oraz dążyć do zrównoważenia
energetycznego na obszarach lokalnych.
Ustawa wejdzie w życie, co do zasady,
z dniem 1 lipca 2016 r
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/prezydent-podpisal-ustawe-z-dnia
-22-czerwca-2016-r-o-zmianie-ustawyo-odnawialnych-zrodlach-energii-orazniektorych-innych-ustaw
Źródło: www.prezydent.pl

Elektrownie szczytowo-pompowe o zmiennej prędkości
otwierają nową erę inteligentnego zarządzania energią
Partnerzy finansowanego ze środków
UE projektu ESTORAGE zaprezentowali całą gamę opcji zwiększania pojemności magazynowej energii w Europie, wbudowując jednocześnie elastyczność w sieci w celu łatwiejszego
wpinania odnawialnych źródeł energii.
Partnerzy projektu opublikowali część
swoich wstępnych wyników, w ramach których wskazują na imponującą,
bo sięgającą 2291 GWh, pojemność
magazynową energii osiągalną za pomocą elektrowni szczytowo pompowych (ESP) w istniejących
obiektach gotowych na modernizację.
To więcej niż siedmiokrotność mocy
obecnie zainstalowanych ESP w całej
Europie.
Obiekty są rozmieszczone na terenie
UE-15 oraz Norwegii i Szwajcarii. Jak
ustalono w ramach badań, sam tylko
południowy region Norwegii posiada
54% całkowitej, realnej pojemności
magazynowej rzędu 1 242 GWh.
W Alpach, na terenie Austrii, Włoszech, Francji i Szwajcarii ta pojemność wynosi 13% czyli 303 GWh oraz
9 GWh w Alpach niemieckich.
W ramach badań wykazano, że
w Pirenejach (Francja i Hiszpania)

całkowita potencjalna pojemność wynosi 5%, czyli 118 GWh.
Przyjmuje się, że produkcja energii
elektrycznej poprzez przesył wody
między zbiornikami na różnych wysokościach jest najbardziej efektywnym
i elastycznym sposobem magazynowania energii elektrycznej na skalę GWh.
ESP nadaje się idealnie do reagowania
na częste zmiany między niedoborami
energii elektrycznej a jej nadwyżkami
poprzez produkowanie lub pochłanianie nadwyżki zgodnie z potrzebami.
Nowoczesne systemy są w stanie uruchomić pompy lub turbiny ze stanu
spoczynku w ciągu 30 sekund.
Potencjalne lokalizacje nowych ESP
wskazano w ramach badań na podstawie modelu systemu informacji geograficznej (GIS), który wykorzystuje wysokiego poziomu selekcję bez uwzględniania kraju/regionu i wyszukuje wyłącznie istniejące pary akwenów, ze
względu na korzyści finansowe z połączenia istniejących akwenów zamiast
budowania nowych zbiorników. Wskazane lokalizacje pod kątem kryteriów
specyficznych dla kraju/regionu przeanalizowali następnie eksperci krajowi
i tak powstał ranking potencjalnych
miejsc wraz z ich całkowitym, teore-

tycznym i wykonalnym potencjałem
magazynowanym.
Podczas gdy odnawialne źródła energii, takie jak wiatr i słońce, mają
coraz większy udział w mocy wyjściowej na świecie, ich nieprzewidywalność osłabia ogólną stabilność
sieci. Trudności, jakie sprawia wpinanie odnawialnych źródeł energii
w sieć wiążą się z ich nieciągłym
charakterem i problemem, jaki stwarza magazynowanie nadwyżek, które
można by wykorzystywać w okresach szczytowego zapotrzebowania.
Jednak, mimo iż ESP są w stanie
zapewnić bardziej opłacalną elastyczność w zakresie równoważenia obciążenia niż tradycyjne elektrownie
jądrowe lub węglowe, ich ograniczenie polega na możliwości regulacji
mocy tylko w trybie produkcji.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
it e m s / e le k tr ow n ie -s z c z yt ow o pompowe-o-zmiennej-predkosciotwieraja-nowa-ere-inteligentnegozarzadzania-energia-2064
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

NCBJ planuje budowę badawczego reaktora jądrowego nowej
generacji
Naukowcy z Narodowego Centrum
Badań Jądrowych rozważają budowę
w Świerku nowego badawczego reaktora jądrowego - reaktora wysokotemperaturowego (HTGR). Instytut
podpisał w tej sprawie list intencyjny
z brytyjskim konsorcjum - poinformowali przedstawiciele NCBJ.
Podpisany list intencyjny jest jednym
z owoców dwudniowej wizyty przedstawicieli
Ministerstwa
Energii
w Wielkiej Brytanii.
List intencyjny o podjęciu przygotowań do budowy w instytucie w Świerku wysokotemperaturowego reaktora
chłodzonego gazem (ang. High Temperature Gas Reactor – HTGR) podpisali
Dominic Kieran, dyrektor zarządzający URENCO oraz przedstawiciel
brytyjskiego konsorcjum U-Battery
(URENCO, AMEC FW, ATKINS,
Cammell-Laird, Laing O’Rourke) oraz
dyrektor NCBJ, dr hab. Krzysztof
Kurek. "Technologia ta jest szczególnie obiecująca ze względu na możliwości wytwarzania ciepła przemysłowego i odporność na wszelkiego rodzaju awarie" - podkreślono w komunikacie NCBJ.
„Kogeneracja jądrowa to proces jed-
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noczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w reaktorach jądrowych, z której mogą korzystać, w sposób dedykowany, duże zakłady przemysłowe – podkreśla przewodniczący
europejskiej Inicjatywy Przemysłowej
Kogeneracji Jądrowej (Nuclear Cogeneration Industrial Initiative – NC2I) prof.
Grzegorz Wrochna z NCBJ. – Oznacza to, że reaktory takie mogą mieć
niezbyt wielką moc cieplną rzędu kilkuset megawatów, za to dostarczać ciepło przemysłowe o wysokich parametrach. To wystarczy, aby np. strategiczne gałęzie przemysłu w Polsce dysponowały własnymi źródłami energii,
całkowicie uniezależniając się od zewnętrznych dostawców. Takim przykładem może być branża chemiczna lub
rafinerie”.
Jak poinformował rzecznik NCBJ, polsko-brytyjska współpraca w rozwoju
tej technologii była jednym z tematów
rozmów polskich wiceministrów energii: Andrzeja Piotrowskiego i Michała
Kurtyki z brytyjską minister energii
i zmian klimatu Amber Rudd.
Reaktory
wysokotemperaturowe
HTGR, dzięki zastosowaniu specjalne-

go paliwa, w którym uran chroniony
jest warstwami węglika krzemu oraz
obojętnego chemicznie helu jako
chłodziwa, pozwalają bezpiecznie
operować znacznie wyższymi temperaturami niż typowe reaktory chłodzone wodą. To pozwala na uzyskanie doskonałych parametrów ciepła
przemysłowego.
Odporność paliwa na warunki ekstremalne powoduje, że nawet przy awarii wszystkich systemów bezpieczeństwa i całkowitej utracie chłodziwa,
reaktor samoczynnie wychładza się,
nie grożąc emisją substancji radioaktywnych do otoczenia. Dzięki temu,
reaktory mogą być budowane w bezpośredniej bliskości innych instalacji
przemysłowych i produkować energię
elektryczną oraz ciepło znacznie bliżej odbiorcy, nie narażając go na
straty przesyłowe.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ncbj-planuje-budowebadawczego-reaktora-jadrowegonowej-generacji
Źródło: PAP
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Nowe superkomputery na UW będą analizować dane m.in.
dla energetyki
Jeden z najnowocześniejszych
ośrodków do analizy Big Data uruchomiono na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Sercem nowego
Centrum Technologii ICM UW są
dwa nowe superkomputery o olbrzymiej mocy obliczeniowej. Mają
one wykonywać obliczenia np. dla
energetyki.
Maszyny ruszyły z obliczeniami
1 lipca.
Obliczenia będą dotyczyły projektów naukowych, będących często
na styku nauki z biznesem czy
z technologią. "Dotyczą one takich
dziedzin, jak np. projektowanie
nowych leków, testowanie wytrzymałości nowych materiałów. Będziemy też prognozować pogodę
w dużo lepszej skali. (...) Oprócz
tego mamy inżynierów, którzy będą
się zajmowali projektowaniem
kształtu śmigieł turbin wiatrowych"
- wymieniał Cytowski.
Centrum Technologii ICM UW
wyposażone jest w dwa superkomputery. Pierwszy z nich, Okeanos,
będzie służył do modelowania matematycznego i generowania dużych
ilości danych. Jego moc obliczeniowa to ponad 1 petaflopsa (co zna-

czy, że potrafi wykonać ponad biliard miliard miliardów - obliczeń zmiennoprzecinkowych na sekundę).
Drugi z superkomputerów - Enigma to, jak deklarują przedstawiciele ICM
UW, największy w Polsce superkomputer do analiz Big Data. Posiada ponad
8 tys. rdzeni obliczeniowych i ma pojemność pamięci przekraczającą
8 petabajtów (1 petabajt to miliard
gigabajtów).
W Centrum Technologii ICM UW jest
także system bezpiecznego przechowyw a n i a i u d ost ępn ian ia da n ych
o pojemności w sumie ponad 20 petabajtów
oraz
zaawansowane
laboratorium
wizualizacji
wielkoskalowej
i
renderingu
(tworzenia
realistycznych
obrazów komputerowych).
"Tu spotykają
się wszystkie
obszary kompetencji dotyczące danych" -

powiedział na otwarciu centrum dyrektor ICM UW prof. Marek Niezgódka.
Poinformował, że dane będą w ośrodku zarówno przetwarzane, jak i gromadzone, przechowywane, porządkowane oraz udostępniane. Prowadzona też
będzie analiza danych i wielkoskalowe
obliczenia.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/nowe-superkomputery-na-uwbeda-analizowac-dane-min-dlaenergetyki
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl

Rektorzy uczelni
technicznych apelują
do rządu o wsparcie nauk technicznych
O zmianę sposobu finansowania
przez państwo badań technicznych
i określenie priorytetów w reindustralizacji gospodarki zaapelowali do
rządu rektorzy polskich uczelni
technicznych. Uczelnie chcą m.in.
zwiększenia finansowego mecenatu
państwa nad badaniami.
Uczestnicy Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych we
Wrocławiu wystosowali do polskiego rządu dokument pt. "Tak dla
nauk technicznych". Zawiera on
diagnozę obecnego stanu finansowania badań oraz propozycje zmian.
W swoim piśmie rektorzy podkreślają znaczenie reindustrializacji
polskiego przemysłu, która powinna
się stać "podstawowym celem
w procesie modernizacji polskiej
gospodarki i budowaniu gospodarki
opartej na wiedzy". Jej głównymi
filarami powinny być: zasoby polskiej nauki, skupione przede wszystkim w uczelniach, a zwłaszcza uczelniach technicznych - oraz potencjał

gospodarczy polskich firm, które rynkową przewagę uzyskują dzięki inwestycjom w innowacje, rozwój i wdrażanie
nowych, zawansowanych technologii piszą.
Rektorzy uczelni technicznych wskazują
na dwie bariery na drodze reindustralizacji. Jedną z nich jest brak finansowania
badań wyprzedzających - czyli takich,
których celem jest pozyskanie nowej,
użytecznej wiedzy. Druga to brak odpowiedniego ("transparentnego") systemu wsparcia takich projektów badawczo-naukowych, które stanowią przejście od badań podstawowych do badań
przemysłowych lub prac rozwojowych.
Według autorów dokumentu w polskim systemie prowadzenia i finansowania badań naukowych brakuje instytucji
i mechanizmów, które pozwalają (bez
konieczności udziału i finansowania
przez podmioty gospodarcze) dopracowywać wyniki badań podstawowych do poziomu projektów, z których może
korzystać przemysł.
Rektorzy proponują też powołanie
specjalnego zespołu, złożonego z przed-

Źródło: Tapeciarnia.pl

stawicieli uczelni i ministerstw, który
miałby wypracowywać przydatne naukowcom zmiany i określić priorytety
sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
"Polska nie będzie międzynarodową potęgą gospodarczą we wszystkich dziedzinach. Trzeba jasno określić, co będzie
konkurencyjne z naszej strony – także na
świecie, i na to postawić. (...) Chcemy
tym dokumentem zwrócić uwagę, że
stajemy przed wielkim wyzwaniem na
następne lata" - powiedział rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych, prof. Tadeusz Więckowski.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/rektorzy -uczelni-technicznych apeluja-do-rzadu-o-wsparcie-nauktechnicznych
Źródło: PAP

Zawód: inżynier - honor i odpowiedzialność
Zasługi polskich inżynierów odnaleźć
można w najbardziej przełomowych
wynalazkach - przypomina Jerzy Baranowski, prezes Fundacji Politechniki
Warszawskiej, podsumowując III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który
miał miejsce w czerwcu we Wrocławiu.
Odbywające się co trzy lata zjazdy są
sposobem na budowanie więzi ponadkontynentalnych między polskimi inżynierami.
Jak ocenia Baranowski w rozmowie
z PAP, spotkania polonijne integrują
bardzo zróżnicowane środowisko inżynierskie i ułatwiają międzynarodową
współpracę. Specjaliści różnych dziedzin mogą ze sobą współpracować na
kilka sposobów. Ci, którzy pracują na
światowych uczelniach, obok wymiany
myśli naukowej organizują sieć wymiany praktykantów, doktorantów i stażystów uczestniczących w projektach
badawczych. Wielu inżynierów pracuje
w dużych międzynarodowych lub
mniejszych profesjonalnych firmach
o światowym zasięgu. Ich wzajemne
relacje pozwalają przyciągać do Polski
ciekawe inicjatywy - czy to dotyczące
produkcji czy projektów rozwojowych.
Według Baranowskiego jest to bardzo
ważne dla rozwoju polskiej gospodarki.
"Wykształcenie umożliwia inżynierowi
dobry start. Ale późniejsza współpraca
inżynierów ponad granicami jest formą
kontynuowania nauki, zdobywania doświadczeń i budowania kariery naukowej. Dzięki naszym spotkaniom tworzą
się fundamenty międzynarodowej społeczności, baza kontaktów i zasobów
intelektualnych. Polscy inżynierowie w
sposób naturalny udzielają sobie wsparcia" - zapewnia Baranowski.
Fundacja Politechniki Warszawskiej jest
ponadto jednym z inicjatorów projektu
mającego na celu przywracanie honorów wybitnym polskim postaciom poprzez utworzenie "Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich". Miała to
być forma edukacji społecznej.
"Pierwszy pojazd, który wylądował na
księżycu, jest konstrukcją Polaka prof.
Mieczysława Bekkera. Jak wiele osób
o tym wie? Nieliczni! A przecież tak
wybitni inżynierowie powinni mieć
swój panteon i być we własnym kraju
osobami publicznymi, znanymi powszechnie, zwłaszcza wśród młodzieży,
która mogłaby czerpać z nich wzorce" w rozmowie z PAP Baranowski przypomina ideę "Panteonu Wynalazców
i Odkrywców Polskich".
Jego zdaniem panteon powinien mieć
swoje odzwierciedlenie zarówno
w formie postumentu w eksponowa-
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nym miejscu w stolicy, jak i w niezwykle istotnej dla młodych osób rzeczywistości wirtualnej.
"O wielu osobach nie wiemy, że były
absolwentami polskich uczelni czy
w ogóle Polakami, a przecież ich zasługi
odnaleźć można w najbardziej przełomowych wynalazkach. Należy pokazać
młodzieży osiągnięcia polskiej nauki
i techniki. Forma jest wtórna w stosunku do idei. Postument wybitnych wynalazców i odkrywców to jedna z form,
która trafia do opinii publicznej. Do
młodzieży można też trafić poprzez
media społecznościowe, tam również
taki wirtualny pomnik powinien się
znaleźć" - uważa rozmówca PAP.
Na uroczystym posiedzeniu w Pałacu
na Wyspie w Łazienkach Królewskich,
które odbyło się w 2011 r. do Panteonu zostali wpisani Jan Czochralski
i Paweł Baran - ci Polacy stworzyli
fundamenty technologiczne XXI wieku:
metodę otrzymywania monokryształów
dla elektroniki oraz Internet.
Podczas tegorocznego Światowego
Zjazdu Inżynierów Polskich we Wrocławiu wiele uwagi poświęcono społecznej odpowiedzialności inżyniera. Jak
podkreślił Baranowski, nie chodzi tutaj
tylko o wynalazki typu cyklon B, nota
bene opracowany przez urodzonego
we Wrocławiu niemieckiego naukowca
pochodzenia żydowskiego Fritza Habera, noblistę w dziedzinie chemii.
"Bardzo rzadko w fazie wstępnych
badań pojawia się możliwość wykorzy-

stania wynalazków do celów zbrodniczych, dopiero później ci, którzy zajmują się działaniami wojennymi, wykorzystują niektóre rzeczy w sposób zbrodniczy - za wiedzą lub bez wiedzy inżyniera. W czasach pokoju trzeba przewidywać skutki społeczne wynikające
z ogólnego dostępu do mediów. Anonimowa komunikacja internetowa umożliwiła wszechobecny +hejt+. Jest to
czynnik generujący mobbing czy wykluczenie" - ostrzega prezes Fundacji Politechniki Warszawskiej.
Baranowski przypomina o rosnącej
liczbie samobójstw wśród młodzieży.
Część takich dramatów spowodowana
jest niekontrolowanym przepływem
informacji i swobodą obrażania się
nawzajem, wulgaryzacją relacji i pokazywaniem sfer, które nigdy nie powinny
się znaleźć w sferze publicznej.
Rozmówca PAP ocenia, że do ważnych
zadań, jakie w przyszłości stoją przez
inżynierią środowiskową, należy stworzenie narzędzi, które umożliwią wymianę informacji bez szkód społecznych - to olbrzymia praca dla socjologów, psychologów i psychiatrów.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/zawod-inzynier-honor-iodpowiedzialnosc
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl
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Kluczem do obniżenia zanieczyszczenia powietrza w Pekinie są
emisje z gospodarstw domowych
Według wyników nowych badań, finansowanych częściowo ze środków UE,
plany Chin dotyczące redukcji szkodliwych dla zdrowia emisji z elektrowni
i pojazdów mogą mieć niższą skuteczność, jeżeli nie zostanie ograniczone
zużycie węgla i innych brudnych paliw
w gospodarstwach domowych.
Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza po raz pierwszy zwrócił uwagę
całego świata przed letnimi igrzyskami
w Pekinie w 2008 r., kiedy fabrykom
nakazano wstrzymanie produkcji, aby
nie szkodzić zdrowiu turystów, kibiców i sportowców. Obecnie średnie
dzienne stężenie najmniejszych cząstek
(które są w stanie utkwić głęboko
w płucach i doprowadzić do przewlekłych i ostrych chorób układu oddechowego, chorób serca i nowotworu
płuc) sześciokrotnie przewyższa dopuszczalne limity określone przez
Światową Organizację Zdrowia
(WHO). Stężenie innych głównych
zanieczyszczeń, takich jak ozon, jest
również niebezpiecznie wysokie.
W ramach prowadzonych badań, finansowanych częściowo z budżetu wspar-

tego ze środków UE projektu PURGE
(Public Health Impacts in Urban Environments of Greenhouse Gas Emissions Reductions Strategies), ale prowadzonych
przez Wydział Zdrowia Publicznego
UC Berkeley, Uniwersytet Princeton
i Uniwersytet Pekiński naukowcy ustalili, że zawężenie działań mających zredukować stężenie zanieczyszczeń do
samego Pekinu i jego przedmieść, zamiast obejmowania nimi większego
regionu, może obniżać potencjalną
skuteczność tej walki. Wyniki badań
zostały opublikowane w prestiżowym
czasopiśmie Proceedings of the National
Academy of Sciences.
„Czyste środowisko na zewnątrz jest
nieosiągalne, jeżeli wysoki odsetek
populacji spala brudne paliwa w gospodarstwach domowych kilka razy dziennie” – zauważył prof. Kirk Smith z UC
Berkeley. „Dym pojawia się najpierw
wewnątrz budynków, ale niebawem je
opuszcza, stając się znaczącą częścią
zanieczyszczenia powietrza w regionie”.
Przeprowadzone przez naukowców
badania modelowe po raz pierwszy

uwzględniają lokalne i regionalne zbiory
danych o emisjach do powietrza oraz
łączą je z modelowaniem oddziaływania
pogody i chemii atmosfery, aby oszacować wpływ emisji z gospodarstw domowych w czasie miesięcy zimowych,
kiedy zapotrzebowanie na ogrzewanie
jest najwyższe. Zespół badawczy przekonuje, że redukcja emisji z sektora
mieszkaniowego mogłaby przynieść
większe korzyści pod względem jakości
powietrza na Nizinie Chińskiej, na której leży Pekin, niż redukcja w innych
sektorach. Chiński plan pięcioletni mający rozwiązać problem utrzymującego
się stale na wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza w regionie Pekinu nie uwzględnia emisji z gospodarstw
domowych, kładąc nacisk na emisje
przemysłowe.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/kluczem-do-obnizeniazanieczyszczenia-powietrza-w-pekiniesa-emisje-z-gospodarstw-domowych
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Sejm przyjął poprawkę Senatu do noweli dot. instytutów
badawczych
Sejm poparł poprawkę Senatu do
nowelizacji ustawy o instytutach badawczych. Nowelizacja, która zwiększa wpływ ministrów na wybór i odwoływanie władz państwowych instytutów badawczych, trafi teraz do
prezydenta.
Zaakceptowana senacka poprawka
nieco inaczej formułuje przepis pozwalający wyznaczyć nową osobę
pełniącą obowiązki dyrektora państwowego instytutu badawczego.
Poprawkę poparło 395 posłów, przeciw było 20, a 11 wstrzymało się od
głosu.
Projekt nowelizacji ustawy o instytutach badawczych został przygotowany przez grupę posłów PiS. Nowelizacja daje ministrom większą swobodę
w wyborze dyrekcji podległych im
państwowych instytutów badawczych
(PIB). W Polsce istnieje 115 instytutów badawczych, z czego 17 nosi
miano państwowych.
Nowelizacja zakłada, że minister nadzorujący powołuje na dyrektora państwowego instytutu badawczego
jedną z osób przedstawionych przez
komisję konkursową. Dotychczas
minister nie miał większego wyboru powoływał na dyrektora zwycięzcę
konkursu. Jednocześnie obecnie prze-

widziano, że minister nadzorujący
może nie powołać dyrektora, gdy
żaden z kandydatów przedstawionych przez komisję nie daje
"rękojmi" należytej realizacji zadań
instytutu.
Nowela zmienia też przepisy dotyczące możliwości odwołania dyrektora PIB, a także sytuacji, kiedy konkursu na dyrektora nie uda się rozstrzygnąć. Wtedy minister nadzorujący
będzie miał możliwość wyboru osoby
pełniącej obowiązki dyrektora nie
tylko spośród zastępców dyrektora,
ale również spośród pracowników
instytutu, spełniających pewne wymogi.
Minister będzie miał też udział
w powoływaniu zastępców dyrektora
państwowego instytutu badawczego.
Poprzednia ustawa
nie dawała mu możliwości wpływu na
obsadę tych stanowisk. Nowelizacja
zakłada też, że minister nadzorujący
będzie mógł odwołać dyrektora PIB,
jeśli instytut będzie
nieprawidłowo

wykonywał określone w statucie zadania.
Zmiany dotyczą też rad naukowych
państwowych instytutów badawczych.
Zgodnie z nowelą połowę składu takiej
rady stanowić mają pracownicy naukowi i badawczo-techniczni danego instytutu, a połowę - osoby niebędące pracownikami tej instytucji (którzy wcześniej mogli stanowić 30-50 proc. składu). Przewodniczący rady naukowej PIB
wybierany będzie spośród tej ostatniej
grupy - osób niezatrudnionych w instytucie.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/sejm-przyjal-poprawke-senatu-donoweli-dot-instytutow-badawczych
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl

Informacja o możliwości otrzymania wynagrodzenia za
publikację naukową

Źródło: Tapeciarnia.pl
Źródło: Tapeciarnia.pl
Stowarzyszenie KOPIPOL informuje
o możliwości otrzymania wynagrodzenia za publikację naukową. Dotychczas
skorzystało z niego ponad dwa tysiące
naukowców.
Stowarzyszenie KOPIPOL w 1995 r.
uzyskało status organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi. Od
tej pory reprezentuje naukowców w
zakresie ochrony praw autorskich
oraz zarządza systemem repartycji
indywidualnej, czyli dzieli środki mię-

dzy uprawionych
autorów publikacji
naukowych
i
technicznych.
Uprawnionymi
do
otrzymania
wypłaty z systemu
repartycji
indywidualnej są
autorzy, którzy
opublikowali
swoje
utwory
w
wydawnictwach
wskazanych dla danego
roku przez badania statystyczne jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.
Stowarzyszenie dotychczas wypłaciło wynagrodzenie 2 200 naukowcom na łączną kwotę prawie 12 mln
zł. Wypłaty objęły ponad 6000 wynagrodzeń.
Aby otrzymać wynagrodzenie
z systemu repartycji indywidualnej
należy:

sprawdzić uprawnienie do
otrzymania wynagrodzenia

poprzez
wpisanie
w wys zuk iwar ce au t orów uprawnionych imienia
i nazwiska na stronie internetowej Stowarzyszenia,

wygenerować za pomocą w/w
wyszukiwarki dokumenty
potwierdzające uprawnienie
autora do otrzymania wynagrodzenia (deklaracji oraz
oświadczenia o autorstwie
utworów),

prawidłowo uzupełnione oraz
podpisane dokumenty przesłać pocztą tradycyjną na adres: 25-512 Kielce, ul.
Warszawska 21 lok. 31.
Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć pod adresem internetowym stowarzyszenia.
Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć pod adresem internetowym stowarzyszenia.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
t e m s / in f or m ac ja - o - m oz liwos c i ot r z y m a n i a - w y n a g r od z e n i a - z a publikacje-naukowa-2110
Źródło: MNiSW

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazków będzie
łatwiejsza
Łatwiejszy dostęp do międzynarodowej
procedury ochrony patentowej w systemie PCT (Patent Cooperation Treaty)
ma zapewnić Wyszehradzki Instytut
Patentowy, który zacznie działać od
lipca - poinformowała prezes Urzędu
Patentowego (UP) RP, Alicja Adamczak.
Do tej pory w Polsce międzynarodowego zgłoszenia patentowego można
było dokonać za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) lub Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).
Liczba zgłoszeń za pośrednictwem
wymienionych organizacji w trybie
PCT w Polsce rośnie. Z danych prezes
UP RP Alicji Adamczak wynika, że
w 2015 r. było ich 435, w 2014 r. 348, w 2013 r. - 326, w 2012 r. - 249.
Od 1 lipca 2016 r. dostęp do międzynarodowej procedury ochrony patentowej w systemie PCT będzie ułatwiony.
Układ o PCT umożliwia uproszczoną
i tańszą procedurę uzyskania jednocześnie patentu w 148 krajach, które sygnowały dokument. Dzięki tej procedurze zgłaszający, dokonując tylko
jednego zgłoszenia międzynarodowego
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i wnosząc za nie tylko jedną opłatę,
może ocenić swoje szanse na uzyskanie patentu w dowolnej liczbie
państw członkowskich PCT,
w których zamierza ubiegać się
o ochronę swojego wynalazku.
Osoby zgłaszające wnioski o przyznanie patentu - obywatele państw
członkowskich Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Słowacji, Czech i Węgier, będą teraz mogły korzystać
z usług Wyszehradzkiego Instytutu
Patentowego (WIP).
Czynnościami poprzedzającymi
procedurę przyznania patentu (np.
sprawdzaniem, czy dotychczas nie
zgłoszono już identycznego rozwiązania) zajmą się krajowe urzędy
własności przemysłowej państw
członkowskich WIP.
"To nowy rozdział w działalności
UP RP związany z umiędzynarodowieniem wynalazków i wzorów
patentowych" - stwierdziła Adamczak. - "Jeżeli chcemy dokonywać
ekspansji na rynki zagraniczne (...)
to musimy mieć zabezpieczone
prawa wyłączne do wynalazków,
wzorów użytkowych na danym
terytorium, dlatego, że właśnie
patent, prawo ochrony na wzór

użytkowy to te instrumenty prawne,
które dają podstawę konkurowania
na rynkach" - mówiła.
Oceniła, że propozycja Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego jest
korzystna nie tylko ze względu na
sprawniejszą komunikację z urzędnikami, ale również na aspekt finansowy.
W procedurze zaproponowanej
przez Wyszehradzki Instytut Patentowy przewidziano m.in. refundację (40
proc.) kosztów ponoszonych podczas
rozpoznania, czy wynalazek jest nowy
na rynku międzynarodowym - i zniżkę w przypadku analogicznego dokumentu dotyczącego Europy. Odroczono również wymóg tłumaczenia
z języka polskiego niektórych dokumentów dla WIPO. W nowej procedurze łatwiejszy będzie również kontakt wnioskodawców z ekspertami.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/miedzynarodowa-ochronapatentow a -w ynalazk ow -bed zie latwiejsza
Źródło: PAP
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Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na
członków Komitetu Ewaluacji Jednostek
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił przyjmowanie zgłoszeń
kandydatów na członków Komitetu
Ewaluacji Jednostek Naukowych na
miejsce 15 osób powołanych w jego
skład na okres do dnia 31 grudnia
2016 r. Zgłoszenia należy przesyłać
w terminie do 30 września 2016 r.
Kandydatów na członków Komitetu
zgłaszają:

jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A,
które mogą zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy dziedzin
nauki właściwe dla danej jednostki naukowej;

podmioty reprezentujące
środowiska społeczno gospodarcze o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności, które mogą zgłosić po
dwóch kandydatów do każdej
z grup dziedzin nauki.

Zadania Komitetu, w których realizacji uczestniczą jego członkowie, są określone w art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz.
U. z 2014 poz. 1620 ze zm.).
Członkiem Komitetu może być
osoba, która:

posiada co najmniej stopień
naukowy doktora;

korzysta z pełni praw publicznych;

cieszy się nieposzlakowaną
opinią i przestrzega zasad
etyki naukowej;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub
przestępstwo
skarbowe.
Ta sama osoba może
pełnić funkcję członka

Komitetu nie dłużej niż przez dwie
kolejne kadencje.
Członkostwo w Komitecie Ewaluacji
Jednostek Naukowych nie może być
łączone z członkostwem w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz w organach Narodowego
Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ogloszenie-o-przyjmowaniuzgloszen-kandydatow-na-czlonkowk om it etu - ew a lua c ji- je dn oste k naukowych-2120
Źródło: MNiSW

Gowin: polska nauka musi być
bardzo głęboko przebudowana
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin
mówił podczas VI Forum Młodych
Przedsiębiorców, że jeżeli polska
gospodarka ma rzeczywiście opierać
się na osiągnięciach polskiej nauki, to
ta nauka musi być bardzo głęboko
przebudowana.
Według ministra Gowina poprawa
relacji nauki i biznesu to "jeden
z warunków przyspieszenia tempa
rozwoju gospodarczego i jeden
z kluczowych warunków realizacji
Planu na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, czyli tzw. Planu Morawieckiego".
"Plan na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju" to strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju
na najbliższe 25 lat. Zakłada on m.in.
"mądre wzmocnienie industrializacji,
czyli zwiększenie wytwórczości" oraz
wsparcie dla eksportu. Plan kładzie
też nacisk na cyfryzację kraju i rozwój
innowacyjności.
"Traktuję plan premiera Morawieckiego jako plan główny naszego rządu
i wszystkie pozostałe ministerstwa,
w tym także resort, którym kieruję,
muszą pełnić funkcję służebną wobec
tego planu. (...) Teraz każde z ministerstw musi zrobić swoją nakładkę,
musi się wpisać w ten plan" - powiedział Gowin.

Źródło: Tapeciarnia.pl

Mówiąc o działaniach
MNiSW, które mają pomóc w realizacji planu
wicepremiera Mateusza
Morawieckiego i jednocześnie przebudować polską naukę, wicepremier
Gowin wymienił m.in. projekt nowelizacji ustawy o innowacyjności.
"Upraszczamy rozmaite procedury
i przede wszystkim stwarzamy zachęty dla przedsiębiorców, żeby
inwestowali w obszar badań i rozwoju" - podkreślał Gowin. "To nie są
jeszcze takie zachęty, które chcielibyśmy traktować jako docelowe, ale
mają już znaczenie realne" - dodał.
Gowin odniósł się także do prac nad
Białą Księgą Innowacyjności,
w oparciu o którą na przełomie
2016 i 2017 roku ma zostać przygotowana nowa ustawa o innowacyjności.
Kolejnym obszarem, który zdaniem
Gowina wymaga przebudowy, są
instytuty badawcze. Minister nauki
i szkolnictwa wyższego zapowiedział
podzielenie tych instytucji na trzy
kategorie. Pierwszą kategorię stanowiłyby instytuty dysponujące
"imponującą infrastrukturą badawczą", mające konkurować z najlepszymi ośrodkami badawczymi
w Europie, którym zostałby nadany
status Narodowych Laboratoriów

Źródło: Tapeciarnia.pl
Badawczych. Jako przykład wicepremier podał Narodowe Centrum Badań
Jądrowych w Świerku, które według
niego przez 27 lat było "dramatycznie
niedoinwestowane".
Drugą kategorię miałyby stanowić prowadzące działalność naukową Narodowe Instytuty Badawcze połączone
w jedną sieć lub w kilka modelów branżowych. Trzecią kategorią z kolei zostałyby objęte instytuty, które
"w skrajnym przypadku żyją m.in.
z wynajmu nieruchomości", które zostałyby skomercjalizowane i przekształcone w spółki. Minister nauki
i szkolnictwa wyższego zapowiedział
również stworzenie wdrożeniowej
ścieżki kariery naukowej, która miałaby
stanowić nowy model kariery naukowej. "Wkrótce zaproponujemy nowy
model kariery naukowej z równoprawną ścieżką wdrożeniową, tak żeby doktoraty, habilitacje, tytuł profesora można było osiągać nie w oparciu o publikacje, prace teoretyczne, tylko w oparciu o wdrożenia gospodarcze" - mówił
Gowin. (PAP)
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gowin-polska-nauka-musi-bycbardzo-gleboko-przebudowana
Źródło: PAP

Resort nauki przychylny zniesieniu habilitacji, ale konieczne
systemowe zmiany
Jesteśmy przychylni pomysłowi zniesienia habilitacji, ale taki krok oznaczałby
kompleksowe zmiany w szkolnictwie mówił podczas posiedzenia sejmowej
komisji wiceminister nauki Piotr Dardziński. Rezygnacja z habilitacji oznaczałaby np. wprowadzenie nowej siatki
płac na uczelniach.
O zniesienie stopnia naukowego oraz
stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego we wniesionej do Sejmu
petycji zabiegało Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste”. Pomysłodawcom zależało na odmłodzeniu
kadry naukowej i pomocy w przyspieszeniu kariery zawodowej młodych
ludzi. Pod koniec lutego proponowane
zmiany negatywnie oceniły jednak sejmowe komisje. Jednocześnie posłowie
wystosowali dezyderat w sprawie rezygnacji z habilitacji do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O pomyśle
zniesienia habilitacji ponownie dyskutowano na posiedzeniu sejmowej komisji
ds. petycji.
"Ministerstwo przychyla się do takiego
kierunku zmian, ale chciałoby je zrobić
w konsultacjach ze środowiskiem
i z pomysłem, jak rozwiązać konse-

kwencje przyjęcia tej zmiany, np. jak
rozwiązać problem stworzenia nowej
siatki płac, aby nie wywołać zamieszania
na uczelniach" - powiedział wiceminister nauki Piotr Dardziński. "Habilitacja
jest elementem hamującym rozwój
nauki, ograniczającym elastyczność
i mobilność naukowców, którzy są
przywiązani do uczelni, w której muszą
tę karierę rozwijać" - przyznał.
Zaznaczył, że zniesienie stopnia doktora habilitowanego wymagałaby kompleksowej, systemowej zmiany. "To nie
jest drobna korekta, ale coś, co zmienia zasady funkcjonowania całego systemu szkolnictwa wyższego" - podkreślił
Dardziński. "W zależności od liczby
doktorów habilitowanych naukowe
jednostki organizacyjne mają odpowiednie uprawnienia. (...) Jeśli zniesiemy tytuł doktora habilitowanego, to
okazuje się, że cały system certyfikowania uczelni trzeba zmodyfikować. Trzecia kwestia to skomplikowany system
zatrudniania naukowców. Mamy ponad
150 tys. pracowników akademickich,
których struktura np. umów o pracę
czy wynagrodzeń jest w dużym stopniu

skorelowana z posiadaniem lub nieposiadaniem stopnia doktora habilitowanego" - wyjaśniał Dardziński.
Zaznaczył, że w grę może wchodzić
też zmiana mniej radykalna niż zniesienie habilitacji. W Europie istnieją bowiem również rozmaite systemy
"mieszane". Jednak to, jaki model zostanie ostatecznie wybrany, rozstrzygnie efekt prac prowadzonych w ramach tzw. Ustawy 2.0. Trzy wyłonione
w konkursie zespoły pracują już nad
złożeniami ustawy, która ma wejść
w życie za trzy lata.
Wiceminister Dardziński przypomniał,
że prace nad zniesieniem stopnia habilitowanego podejmowała już m.in.
minister Barbara Kudrycka. Nie zostały one jednak zakończone ze względu
na różnice poglądów w środowisku
akademickim
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
i t e m s / r e s or t - n a u k i - p r z y c h y l n y zniesieniu-habilitacji-ale-koniecznesystemowe-zmiany
Źródło: PAP

Gowin: doktorat, habilitacja, profesura także za wdrożenia
gospodarcze
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje uruchomienie specjalnej,
wdrożeniowej ścieżki kariery akademickiej, tak by stopnie naukowe można
było uzyskiwać nie za prace teoretyczne, tylko za wdrożenia gospodarcze mówi PAP szef resortu, wicepremier
Jarosław Gowin. To jeden z wielu pomysłów ministerstwa na pobudzenie
innowacyjności na uczelniach wyższych.
"Reformy wymagają także instytuty
badawcze, ich potencjał nie jest dzisiaj
w pełni wykorzystywany" - mówił Gowin. Jak dodał, MNiSW pracuje także
nad nowym algorytmem finansowania
uczelni. Chodzi w nim o to - tłumaczył
- aby "uczelniom opłacało się - w sensie
dosłownym - przyjmować mniej studentów, za to lepszych, a uwolnione
moce profesorów, młodych, zdolnych
doktorów, żeby były angażowane właśnie w badania naukowe".
Ambicją resortu jest także stworzenie
uczelni, które będą konkurować z najlepszymi uczelniami na razie europejskimi, ale w przyszłości znajdą się
w pierwszej setce rankingu szanghajskiego. To lista najlepszych uczelni na
świecie, w której najwyżej notowane
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Uniwersytety Warszawski i Jagielloński
znalazły się w 2015 roku przedziale
pomiędzy 301. a 400. miejscem.
Wzmocnieniu roli innowacji w gospodarce i nauce ma służyć program Start
in Poland z budżetem 3 mld zł ze środków publicznych na rozwój start-upów
w Polsce. "Prawie 90 procent wszystkich innowacji, które powstały w ciągu
ostatnich 35 lat, to były innowacje
finansowane ze środków publicznych.

Nawet te najbardziej spektakularne
sukcesy w dziedzinie nowoczesnych
technologii, takie jak firma Elona Muska, one rozwinęły się dzięki zamówieniom publicznym rządu amerykańskiego" - podkreślił Gowin.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gowin-doktorat-habilitacjaprofesura-takze-za-wdrozeniagospodarcze
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl

Źródło: Tapeciarnia.pl
N E W S L E T T E R C E NE R G

Str. 11

ROK 2016

Prezes FNP: chcemy udrożnić system polskiej nauki
Według badań 43 proc. polskich
naukowców nie opublikowało niczego w ostatnich 3 latach, ale te osoby
wciąż pracują na uczelniach - mówi
prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej. Tak zablokowany system nauki FNP chce udrożnić m.in. tworząc etaty dla młodych
naukowców.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej –
największa organizacja pozarządowa
wspierająca naukę w Polsce - w tym
roku świętuje jubileusz 25-lecia działalności. W tym czasie polskiej nauce
i naukowcom przyznała ponad 928
mln zł, wręczyła ponad 10 tysięcy
indywidualnych stypendiów, subsydiów i nagród, dofinansowała ponad
300 zespołów badawczych.
PAP: Jakie potrzeby polskiej nauki
FNP wspierała za pomocą grantów
na samym początku działalności,
a jakie chce wspierać obecnie?
Prof. Maciej Żylicz: Byliśmy wtedy
głodni aparatury. Wtedy FNP dawała
ogromne pieniądze na zakupy nowego sprzętu, wyremontowanie laboratoriów, bibliotek, ratowanie zbiorów
bibliotecznych. W tej chwili aparatura jest kupiona z pieniędzy strukturalnych, więc całkowicie przerwaliśmy tego rodzaju działalność.
Zresztą to były zupełnie inne, ciężkie
czasy. System grantowy dopiero
zaczynał wchodzić i byli tacy profesorowie, którzy chwalili się, że nigdy
nie ubiegali się nie będą się ubiegać o
grant z Komitetu Badań Naukowych
(instytucji powołanej do rozdzielania
środków budżetowych na naukę).
Trzeba było przełamać tę mentalną
barierę i przekonać ludzi, że jednak
trzeba się starać o pieniądze na badania. W tamtych czasach byłem prorektorem ds. nauki na Uniwersytecie
Gdańskim i tworzyłem pierwszy
wewnętrzny system grantowy. Najkrótszy wniosek grantowy, który
uzyskałem brzmiał tak: "Jestem profesorem. Proszę dać mi pieniądze". To
było wtedy absolutnie jasne, że jeśli
ktoś jest profesorem, to musi dostać
pieniądze. Ta osoba ich jednak wtedy
nie dostała.
Teraz w działalności FNP ważne są
indywidualne granty i to, czego zawsze w Polsce brakuje: wskazanie
osób naprawdę dobrych poprzez
przyznanie im nagrody, wyróżnienia.
Ciągle za mało jest kultury jakości,
w której za świetną pracę jest się
docenionym. Bywało, że członkiem
PAN zostawało się bez żadnych lub
z niewielkimi osiągnięciami naukowymi. Tym bardziej potrzebne jest
wskazanie palcem: ten jest dobry.

PAP: Polski system nauki i szkolnictwa nie motywuje do dobrej pracy?
M.Ż.: U nas nie opłaca się być dobrym. Dwa lata temu ministerstwo
nauki przeznaczyło dodatkowe pieniądze na podniesienie płac akademickich. Na niektórych - nawet bardzo
dobrych uniwersytetach - dano je
tym naukowcom, którzy nie dysponowali zewnętrznymi grantami, wychodząc z założenia, że ci, którzy
mają granty nie potrzebują mieć już
więcej pieniędzy. W Polsce nie nagradza się ludzi, którzy dobrze pracują:
ani poprzez pensje, ani wyróżnienia,
ani nagrody.
Około 10 proc. nauczycieli akademickich pracujących w Polsce
„produkuje” 50 proc. wszystkich
polskich publikacji czy patentów. Pod
tym względem nie różnimy się od
innych krajów w Unii Europejskiej.
Różnimy się znacząco pod jednym
względem: 43 proc. polskich nauczycieli akademickich nie opublikowało
niczego w ostatnich trzech latach.
W Niemczech to kilkanaście procent,
w Wielkiej Brytanii mniej niż 10 proc,
co wykazały badania przeprowadzone
przez prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM)
w Poznaniu. Jednak z jakichś powodów te osoby nadal pracują na polskich uniwersytetach. To kolejny
element, który pokazuje, że nasz
system nie zachęca do tego, aby dobrze pracować.
PAP: A jakie jest - pana zdaniem największe zaniechanie polskiej nauki,
który popełniliśmy w ostatnim
ćwierćwieczu?
M.Ż.: Jednym z najważniejszych jest
niski poziom umiędzynarodowienia
nauki. Możemy otworzyć uniwersytety dla zagranicznych studentów, ale
żeby to się stało - musimy mieć dobrych wykładowców, a część z nich
musi pochodzić z zagranicy. Sytuacja
wygląda podobnie, jeżeli spojrzymy
na „produkcję” wyników naukowych.
Jeśli spojrzymy na najlepiej cytowane
prace wykonane w Polsce, to w większości dotyczą one badań powstałych
w ramach współpracy międzynarodowej. Jeżeli takiej współpracy nie ma,
to bardzo trudno jest się przebić do
dobrych pism naukowych. Statystyki
pokazują, że aby to zrobić, trzeba
mieć markę. To oczywiście trochę
niesprawiedliwe, że nie liczy się tylko
jakość, ale takie są realia. Umiędzynarodowienie nauki nie tylko otworzy
nam uniwersytety dla obcokrajowców, ale spowoduje, że będziemy
lepiej publikować.

To z kolei może otworzyć polskim
badaczom drogę do skuteczniejszego
ubiegania się o międzynarodowe
granty np. European Research Council
(ERC). Byłem przewodniczącym jednego z panelów ERC przez cztery
lata i miałem tylko jeden wniosek
z Polski, który odpadł zresztą od razu
na początku. W dużej mierze dlatego,
że nie mamy przełomowych publikacji. Polskim naukowcom publikowanie
w dobrym czasopiśmie nie bardzo się
opłaca. W ocenie parametrycznej
jednostek naukowych publikacja 2-3
prac w średnim czasopiśmie wychodzącym w Polsce, da tyle samo punktów, co jedna w "Nature" czy
"Science". To drugie wymaga dużo
więcej pracy i czasu. To więc znów
kwestia naszych regulacji. System
oceny parametrycznej nie stymuluje
do publikowania w najlepszych pismach, a my wyścigu o międzynarodowe granty odpadamy na samym
początku.
PAP: Jak można odwrócić te tendencje?
M.Ż.: Trzeba organizować realne,
a nie pozorowane konkursy na stanowiska pracy w nauce, aby mogli o nie
aplikować też ludzie spoza danej instytucji. Na razie większość z konkursów to całkowita fikcja. Zmiana tej
sytuacji umożliwi podniesienie poziomu umiędzynarodowienia.
Jeśli chodzi o pracę naukowców, jak
pisze prof. Kwiek z UAM, to na zachodnim uniwersytecie 40-latek spędza około 25 godzin tygodniowo na
prowadzeniu badań. W Polsce zaledwie połowę tego czasu. Ten sam 40latek na Zachodzie na dydaktykę
poświęca 9 godzin, a nasz prawie 20.
Dla młodych ludzi, którzy wybierają
karierę naukową, to jest niewolnictwo. Mają za duże obciążenia dydaktyczne, więc nie mają czasu na badania.
Nasz system nauki i szkolnictwa wyższego się zatkał. Starzy profesorowie
nie chcą odchodzić na emerytury, bo
te są bardzo niskie. W związku z tym
siedzą na swoich stołkach, a młodzi
ludzie nie mają miejsc pracy i koło się
zamyka. Poprzez nasze programy
chcemy tworzyć etaty dla młodych
naukowców - tych, którzy wracają
z zagranicy lub są już w Polsce i chcą
tworzyć własne zespoły naukowe,
czyli coś, czego nie ma w polskim
systemie nauki.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/prezes-fnp-chcemy-udroznicsystem-polskiej-nauki-2106
Źródło: MNiSW

Gowin o współpracy nauki i gospodarki: potrzebne m.in.
zmiany w NCBR
Jarosław Gowin mówił o współpracy
biznesu i nauki podczas ogłoszenia
wyników raportu fundacji Warsaw
Enterprise
Institute
(WEI)
pt.
"Przyszłość polskiej nauki – potencjał i
bariery współpracy biznesu z nauką".
Z publikacji przygotowanej przez ekspertów WEI pod kierunkiem dr hab.
Dominiki Maison z Uniwersytetu
Warszawskiego wynika m.in., że ankietowani - Polacy, a także - przebadani osobno polscy przedsiębiorcy mają negatywne przekonania na temat
polskiej nauki. Prowadzone badania
naukowe duża część badanych postrzega jako nieinnowacyjne, nieprzydatne i oderwane od rzeczywistości.
Mimo to 90 proc. Polaków i 87 proc.
przedsiębiorców uważa, iż nauka może stymulować rozwój innowacji
w biznesie, obok takich czynników jak
zmieniające się potrzeby konsumentów (analogicznie 91 i 85 proc.) oraz
chęć zwiększania zyskowności przedsiębiorstw (88 i 85 proc) - wynika
z badania.
Komentując raport Gowin zwrócił
uwagę na bariery, jakie na linii nauka gospodarka dostrzegli polscy naukowcy.
"Powszechne wśród naukowców jest
przekonanie, że po stronie gospodarki
nie ma zapotrzebowania na badania

polskich uczonych" - powiedział wicepremier. Przyznał, że wynika to m.in.
z faktu, że duża część gospodarki jest
w rękach kapitału zagranicznego.
A zagraniczne firmy badania prowadzą
często w krajach macierzystych. "Kiedy
w latach 90. prywatyzowaliśmy polską
gospodarkę, wybraliśmy taki model
prywatyzacji, który nie uwzględniał
wymogu współpracy nowych zagranicznych właścicieli z polskimi ośrodkami
badawczymi" - skomentował Gowin.
Zastrzegł, że nie krytykuje prywatyzacji, lecz brak dalekowzroczności tych,
którzy gospodarkę prywatyzowali.
"Po drugiej stronie mamy duże spółki
skarbu państwa. Poza KGHM żadna
z nich w poprzednich dwudziestu kilku
latach nie próbowała rzeczywistej
współpracy ze światem nauki. Teraz to
będzie się zmieniać" - przewiduje Gowin. Przyznał, że nowo powoływane
zarządy zostały zobowiązane do tego,
by na badania i rozwój przeznaczyć do
1 proc. przychodów spółek.
Jak przypomniał wicepremier, naukowcy narzekają, iż w Polsce jest mało firm
prywatnych, które próbują wchodzić
w obszar gospodarki innowacyjnej.
Relacjonował, że przedsiębiorcy częściej są zainteresowani prostym postępem technicznym, niż faktycznymi innowacjami.

Gowin podsumował też dotychczasowe działania rządu - podejmowane,
aby rozwiązać problemy na linii nauka
- biznes. Jest to m.in. przygotowana
przez resort nauki nowa ustawa
o innowacyjności, wprowadzająca ulgi
podatkowe na badania i rozwój.
Szef resortu nauki mówił też o zmianach w modelu działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Gowin
przyznał, że - zgodnie z zaleceniem
Unii Europejskiej - pieniądze na badania i rozwój w większym stopniu
będą trafiały nie od razu do uczelni,
tylko do przedsiębiorstw, które mają
znaleźć partnera naukowego. Po
drugie NCBR ma odejść od "filozofii
smarowania masła na całej kromce"
i postawić na specjalizacje. Ministerstwo Rozwoju będzie natomiast
wskazywać obszary o największym
potencjale rozwojowym.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gowin-o-wspolpracy-nauki-igospodarki-potrzebne-min-zmiany-wncbr
Źródło: PAP

Raport: Tylko 1/3 firm przeznacza na
badania i rozwój więcej niż 3 proc. obrotów
Zaledwie jedna trzecia firm w Polsce
przeznacza na badania i rozwój więcej
niż 3 proc. swoich obrotów - wskazuje
przedstawiony w środę raport Deloitte. Spada liczba przedsiębiorstw deklarujących wspieranie tej części działalności.
Według raportu w ciągu roku liczba
firm, które przeznaczają na badania
i rozwój 3 proc. i więcej swoich obrotów spadła z 48 do 33 proc. Deloitte
wskazuje, że nie pomogło wprowadzenie na początku roku mieszanego systemu wsparcia działalności badawczorozwojowej, spada też odsetek firm,
postrzegających ten mechanizm za
atrakcyjny i wspomagający innowacyjność.
44 proc. firm przyznaje, że nie ma żadnej strategii badawczo-rozwojowej.
Deloitte zauważa, że Polska na tle innych krajów Europy jest w innowacyjności outsiderem i w UE wyprzedza
jedynie Grecję oraz Rumunię. W świecie plasuje się dopiero na 45 miejscu.

Liderem jest Estonia, gdzie 78 proc.
firm na B&R przeznacza ponad 10
proc. obrotów.
Dodatkowo raport wskazuje, że wydatki na działalność badawczorozwojową stanowią mniej niż 5 proc.
wydatków inwestycyjnych ogółem dla
prawie 2/3 ankietowanych firm. Zdaniem Deloitte potwierdza to, że dla
wielu przedsiębiorstw wciąż nie jest
to obszar, na który przeznacza się
istotne kwoty lub też może wskazywać, na ciągły brak wystarczająco
atrakcyjnych zachęt do wyodrębniania
kosztów przeznaczonych na tę działalność.
Uczestnicząca w prezentacji raportu
Iwona Chojnowska-Haponik z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych wyjaśniła, że rzeczywiście można zaobserwować spadek
wydatków na badania i rozwój, ale
może to oznaczać, iż dla coraz większej liczby firm działalność badawczo-

rozwojowa stanowi część realizowanego projektu, a nie odrębną pozycję.
Natomiast Michał Turczyk, dyrektor
ds. R&D w Deloitte Polska, zauważył,
że firmy starając się np. o wsparcie
unijne dla badań i rozwoju, często nie
wiedzą, jak je definiować.
Raport "Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016" stworzono na podstawie ankiet przeprowadzonych
w 10 krajach Europy Środkowej.
Wzięło w nim udział 391 firm, w tym
61 przedsiębiorstw z Polski. Deloitte
stworzył opracowanie we współpracy
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz PKO BP.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/raport-tylko-13-firmprzeznacza-na-badania-i-rozwojwiecej-niz-3-proc-obrotow
Źródło: PAP
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KPK PB UE: innowatorzy skorzystają na synergii środków
unijnych
Jeśli Polska chce efektywnie korzystać
z unijnych środków na badania i innowacje, warto, by fundusze strukturalne i środki krajowe lepiej uzupełniały
ofertę programu Horyzont 2020 mówi PAP wicedyrektor Krajowego
Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych UE Katarzyna WalczykMatuszyk.
Polscy badacze czy firmy chcące
wdrażać innowacje mają dwie główne
ścieżki, by korzystać z funduszy unijnych. Pierwszą z nich są fundusze
strukturalne (które zgodnie z zapowiedziami mają skończyć się dla Polski
w 2020 r.) oraz środki krajowe,
a drugą - środki z Horyzontu 2020
i kolejnych Programów Ramowych
UE.
Na razie udział Polski w Horyzoncie
2020, podobnie jak w poprzednich
Programach Ramowych UE, utrzymuje się na poziomie nieznacznie powyżej 1 proc. całkowitego dofinansowania. "Rozdźwięk między Europą Środkowo-Wschodnią a Zachodnią się
powiększa. Po 200 konkursach statystyki pokazują, że trzynastka nowych
krajów UE dostała tylko 5 proc.
z całości budżetu wydanego dotąd

w H2020" - wskazuje w rozmowie
z PAP wicedyrektor KPK PB UE
Katarzyna Walczyk-Matuszyk.
Jej zdaniem można się zastanowić,
jak dysponować środkami strukturalnymi i krajowymi, by ułatwić Polakom pozyskiwanie środków z Horyzontu 2020. Zjawiskiem pozytywnym
dla polskich innowatorów byłaby na
pewno synergia funduszy strukturalnych i Horyzontu 2020.
"Implementując instrumenty w ramach funduszy strukturalnych można
postarać się, by były one uzupełnieniem czy też przygotowaniem do
tego, co proponuje Horyzont 2020"
- mówi wicedyrektor i precyzuje, że
synergia może mieć różne wymiary.
Jak zwraca uwagę wicedyrektor KPK
PB UE, programy krajowe nie powinny np. konkurować z programami
H2020, ale je uzupełniać lub przygotowywać do nich nasze instytucje czy
firmy. Innym sposobem jest zaplanowanie interwencji tak, aby różne
etapy rozwoju innowacji w ujęciu
skali gotowości technologicznej mogły być finansowane z różnych źródeł. Optymalnie byłoby także, by

KPK: Polacy otrzymali już ponad 136
mln euro w Horyzoncie 2020
Podczas konferencji "Horyzont 2020,
gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy możliwości i wyzwania dla Polski"
o wykorzystaniu środków z programu
dyskutowali przedstawiciele środowiska naukowego. Z kolei 200 rozstrzygniętych konkursów w ramach programu Horyzont 2020 podsumował
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK).
Z danych zaprezentowanych przez
KPK wynika, że w ciągu dwóch lat
polskie instytucje uzyskały łączne
dofinansowanie w wysokości ponad
136 mln euro. To jedna piąta środków, które trafiły do 13 państw tzw.
nowej Unii - przyjętych do UE po
2004 r. Taka kwota oznacza też jednoprocentowy udział w całkowitym
dofinansowaniu krajów członkowskich. Wynik ten zbliżony jest do
rezultatów poprzedniego - 7. Programu Ramowego UE.
Uzyskane wyniki sytuują Polskę jako
lidera wśród krajów tzw. nowej Unii
oraz na 15. pozycji wśród państw
członkowskich. To także rezultaty
zbliżone do wyników niektórych krajów Europy Zachodniej, np. Irlandii,

Źródło:

Finlandii, Portugalii czy Danii.
"Polscy naukowcy i przedsiębiorcy aktywnie uczestniczą
tylko w 400 projektach Horyzontu 2020" - mówił podczas
konferencji minister nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. "Pomimo znacznej mobilizacji środowiska
naukowego i biznesowego
nasz udział w budżecie programu utrzymuje się na podobnym z latami poprzednimi
poziomie 1 proc. To jest
sytuacja nieakceptowalna" ocenił minister nauki.
Wśród projektów, na które
polskie instytucje zdobyły najwięcej
środków z Horyzontu 2020, prym
wiodą granty badawcze i szkoleniowe w ramach działania Maria Skłodowska-Curie, projekty informatyczne i telekomunikacyjne oraz
dotyczące zdrowia i energetyki.
Wśród polskich grantobiorców
coraz większy jest udział przemysłu,
w szczególności małych i średnich
przedsiębiorstw. Najaktywniejsza
polska firma z tej grupy zdobyła

Źródło: Tapeciarnia.pl

synergia dotyczyła spójności zasad,
kwestii administracyjnych, formalnych - np. by aplikacje, którym nie
powiodło się w H2020, ale wniosek
został wysoko oceniony, miały ułatwioną drogę o aplikowanie w polskich programach.
Jako przykład dobrego wykorzystania synergii Walczyk-Matuszyk podaje przykład programu Międzynarodowe Agendy Badawcze finansowanego
z funduszy strukturalnych. Wypracowano go w Polsce w odpowiedzi na
unijny program Teaming. Aby uzyskać środki w ramach H2020 potrzebne jest bowiem uzupełniające
finansowanie krajowe. To finansowanie można uzyskać właśnie aplikując
w programie MAB. Wypracowanie
synergii było w tym przypadku wymagane przez samą formułę Teaming.
UE chciałaby, aby na podobnej zasadzie kraje członkowskie wypracowywały dalsze rozwiązania, które ułatwią sięganie po kolejne środki
z Horyzontu 2020.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
it e m s /kp k -p b - ue - inn ow at or z y skorzystaja-na-synergii-srodkowunijnych
Źródło: PAP
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dofinansowanie w wysokości ok.
3,7 mln euro.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/kpk-polacy-otrzymali-juz-ponad136-mln-euro-w-horyzoncie-2020
Źródło: PAP

NIK: wady w systemie komercjalizacji badań naukowych
Zakładane przez resort nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR) nakłady na wsparcie komercjalizacji badań naukowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów
w założonym czasie - wynika z opublikowanego w czwartek raportu
NIK.
Jak poinformowano w komunikacie
NIK, programy i przedsięwzięcia nie
były finansowane w stabilny sposób,
opóźniały się i były słabo nadzorowane. Zdaniem NIK efektem wad
w systemie wsparcia komercjalizacji
badań naukowych jest słabszy od
zakładanego wzrost innowacyjności
polskiej gospodarki.
NIK oceniła skuteczność wsparcia
komercjalizacji wyników badań naukowych w zakresie zwiększania innowacyjności gospodarki. Kontrolę
przeprowadzono w NCBR, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz w sześciu podmiotach, które otrzymały dofinansowanie
od NCBiR (dwie publiczne szkoły
wyższe, dwa instytuty badawcze
oraz dwa podmioty komercyjne m.in. Politechniki Warszawska
i Poznańska czy PGNiG S.A.). Okres
objęty kontrolą to lata 2011–2015.
Jak podano w komunikacie, w latach
2011-2015 Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
zaangażowały blisko 3,4 mld zł na
wsparcie komercjalizacji wyników
badań naukowych.
NIK wymienia, że resort nauki realizował trzy programy w tym zakresie
„TOP 500 Innovators”, „Brokerzy
Innowacji” oraz „Inkubator Innowacyjności” o łącznej wartości blisko 83
mln zł. Programy te izba oceniła pozytywnie.
Z kolei Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju prowadziło 14 inicjatyw
o wartości 3,3 mld zł. NIK pozytywnie ocenił realizację największych
programów („Innotech”, „Program
Badań Stosowanych”).
Niezgodnie z harmonogramem i założeniami finansowym realizowano za
to, według NIK, inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
„Innolot”, „Innomed” oraz „SpinTech", których celem jest m.in.
zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w sektorze lotniczym oraz wzrost dostępności zaawansowanych produktów medycznych. Podczas kontroli stwierdzono
również wady projektowe, które
mogły utrudnić prawidłową weryfikację rezultatów.

Opóźnienia w realizacji tych trzech
programów NCBiR oraz brak stabilności ich finansowania mogą, w ocenie NIK, ograniczyć skuteczność
wsparcia komercjalizacji.
"Mimo iż minister przeprowadzał
systematycznie kontrole w NCBR
dotyczące jego gospodarki finansowej
oraz wykonywania zadań, to NIK
stwierdziła nieprawidłowości, które
wskazują na słabość nadzoru. Przygotowane przez Centrum plany ewaluacji strategicznych programów badań
naukowych nie zawierały wszystkich
elementów wnioskowanych przez
ministra" - czytamy w komunikacie
NIK.
Jeśli chodzi o działania beneficjentów
programów - NIK ocenił, że wszystkich sześć skontrolowanych podmiotów realizowało projekty zgodnie
z celami i terminami określonymi w
umowach. NIK zauważa jednak, że
objęte kontrolą uczelnie podejmowały szereg działań w celu transferu
technologii z nauki do biznesu, przy
czym ich efekty w większości nie były
satysfakcjonujące.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/nik-wady-w-systemiekomercjalizacji-badan-naukowych
Źródło: PAP

NCBR: uwagi NIK dotyczą trzech programów NCBR
Z opublikowanego raportu NIK
"Komercjalizacja wyników badań naukowych" wynika, że zakładane przez
resort nauki i Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju (NCBR) nakłady na
wsparcie komercjalizacji badań naukowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w założonym czasie.
W komentarzu przesłanym PAP przedstawiciele NCBR zwrócili uwagę, że
NIK pozytywnie ocenia rolę NCBR
w procesie komercjalizacji, a uwagi
zgłasza w przypadku 3 programów.
Wykazane uchybienia dotyczyły
w "głównej mierze terminowości realizacji programów względem zaplanowanego harmonogramu". "W tym kontekście należy nadmienić, że harmonogram
i plan finansowy są dokumentami,
w których określone są zakładane optymalne terminy oraz estymacja wydatkowanych kwot. Oznacza to, że
w praktyce harmonogram i plan finansowy mogą zostać zrealizowane poprzez zakontraktowanie mniejszych
wartości, niż przewidziana w harmonogramie i planie finansowym, gdyż te
dokumenty wyznaczają górne limity,
a nie ustanawiają dokładnych parame-

trów liczbowych do osiągnięcia" czytamy w komentarzu NCBR.
Najwyższa Izba Kontroli rekomendowała ministrowi nauki i szkolnictwa
wyższego wzmocnienie nadzoru nad
NCBR w zakresie realizowanych
przez Centrum programów i przedsięwzięć w obszarze wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych.
Zaleciła też utworzenie zintegrowanej bazy projektów badawczych
i wdrożeniowych dofinansowanych ze
środków publicznych, aby ryzyko
podwójnego finansowania było mniejsze. Z kolei do dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NIK
wniosła o realizowanie programów
i przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi harmonogramami lub dokonywanie ich aktualizacji w związku ze
zdiagnozowanymi potrzebami.
"Wnioski i rekomendacje NIK stanowią dla nas każdorazowo cenny materiał, który jest przez NCBR szczegółowo analizowany a wnioski pokontrolne są wdrażane zgodnie z zaleceniami" - poinformowało NCBR.

Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ncbr-uwagi-nik-dotycza-trzechprogramow-ncbr
Źródło: PAP
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MNiSW po raporcie NIK: działamy, by wzmocnić nadzór nad
NCBR
Minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął działania, by wzmocnić
nadzór nad Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju - poinformowali
przedstawiciele resortu nauki, odnosząc się do raportu NIK, z którego
wynikało, że w systemie wsparcia
komercjalizacji badań naukowych są
wady.
W drugiej połowie maja NIK opublikowała raport, z którego wynika, że
zakładane przez resort nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR) nakłady na wsparcie komercjalizacji badań naukowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów
w założonym czasie. Najwyższa Izba
Kontroli rekomendowała ministrowi
nauki i szkolnictwa wyższego wzmocnienie nadzoru nad NCBR
w zakresie realizowanych przez centrum programów i przedsięwzięć
w obszarze wsparcia komercjalizacji
wyników badań naukowych. Zaleciła
też utworzenie zintegrowanej bazy
projektów badawczych i wdrożeniowych dofinansowanych ze środków
publicznych, aby ryzyko podwójnego
finansowania było mniejsze.

"Minister podjął działania zmierzające do wzmocnienia nadzoru nad
Centrum (Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju - przyp. PAP)" napisało biuro prasowe MNiSW,
w odpowiedzi na prośbę PAP
o odniesienie się do wyników kontroli NIK. "Nowo powołany dyrektor Centrum (wybrany pod koniec
kwietnia prof. Maciej Chorowski przyp. PAP) został zobowiązany
m.in. do dokonania analizy poprawności wszystkich realizowanych
przez Centrum programów i przedsięwzięć oraz poinformowania ministra o wynikach tej analizy" - czytamy w odpowiedzi resortu nauki.
MNiSW zapowiedziało też, że planuje zmianę przepisów regulujących
tryb realizacji zadań Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.
"Zwracamy jednocześnie uwagę, że
minister podjął już wcześniej działania ukierunkowane na
wzmocnienie nadzoru
nad Centrum, rozszerzając katalog narzędzi
nadzorczych, określonych przepisami ustawy
o NCBR, o narzędzia

niewładcze. Minister rozważa też
wprowadzenie kolejnych narzędzi
wzmacniających nadzór nad Centrum" - poinformowało biuro prasowe resortu nauki.
Przypomniało, że w ministerstwie
dokonano zmian organizacyjnych zadania nadzorcze skoncentrowano
w jednym departamencie.
"MNiSW podjęło ponadto działania
w celu utworzenia zintegrowanej
bazy projektów badawczych i wdrożeniowych dofinansowanych ze środków publicznych, dla zminimalizowania ryzyka podwójnego finansowania"
- napisano w komunikacie.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/mnisw-po-raporcie-nikdzialamy-by-wzmocnic-nadzor-nadncbr
Źródło: PAP

Narodowe Centrum Nauki: co 5.
projekt naukowy otrzymuje
dofinansowanie
Co piąty projekt naukowy, jaki badacze zgłaszają do Narodowego Centrum Nauki, zyskuje dofinansowanie w
postaci grantu. Budżet roczny NCN agencji wspomagającej działalność naukową to 1 miliard złotych - podał dyrektor instytucji prof. Zbigniew Błocki.
Podczas Dni Narodowego Centrum
Nauki, które odbyły się Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
pracownicy NCN prowadzili warsztaty
dla ubiegających się o dofinansowanie
oraz dla administracji uczelni.
Rektor uczelni prof. Ryszard Górecki
powiedział podczas konferencji otwierającej wydarzenie, że zorganizowanie
Dni NCN w Olsztynie "to kluczowa
sprawa dla Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, ponieważ dzięki temu
wzrośnie motywacja u pracowników
Uniwersytetu w zgłaszaniu wniosków
o dofinansowanie, a przez to poprawi
się aktywność badawcza uczelni".
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki powiedział, że
otwarte Dni organizowane po raz
czwarty przez instytucję służą temu, by
rozpropagować system finansowania

Źródło:

grantowego.
"Chcemy pomóc i pokazać, że system grantowy jest bardzo dużą
szansą na rozwój. Znaczenie tego
elementu
finansowania
nauki
w Polsce w ostatnich kilku latach
wzrasta, zwiększane są środki budżetowe na ten cel i mamy deklaracje władz, że tak będzie w przyszłości, to dla polskiej nauki jest to
bardzo ważne. System grantowy
jest najlepszym systemem, bo konkurencyjnym" - podkreślił prof.
Błocki.
Przewodniczący Rady NCN prof.
Michał Karoński zwrócił uwagę, że
każdy system grantowy ma pewne
ograniczenia,
stopień
sukcesu
(odsetek projektów, które uzyskują
dofinansowanie) powinien wynosić
od 25 do 30 procent. "To jest coś,
co powoduje, że finansujemy nie
tylko znakomite wnioski, ale i bardzo dobre, a także dobre.(...) W tej
chwili dofinansowanie uzyskuje co
piąty wniosek, a w pewnych konkursach co czwarty" - dodał Karoński.

Źródło: Tapeciarnia.pl

Źródło: Tapeciarnia.pl
Podkreślił, że Narodowe Centrum
Nauki oferuje różne rodzaje wsparcia
naukowców. Chodzi na przykład
o możliwość finansowania etatów
badawczych dla naukowców ze stopniem doktora przez 7 lat od uzyskania
stopnia naukowego. Narodowe Centrum Nauki w ten sposób może pomóc w przejściu naukowca z jednej
jednostki badawczej do drugiej i przełamać - jak dodał prof. Karoński pewne ograniczenia w środowisku
naukowym w Polsce, czyli brak mobilności badaczy. Inną forma wsparcia dla
młodych naukowców jest zwrot uczelni kosztów obniżki pensum w dydaktyce dla młodych naukowców. To daje
im możliwość poświecenia się badaniom naukowym w większym stopniu
w rodzimej uczelni.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/narodowe-centrum-nauki-co-5projekt-naukowy-otrzymujedofinansowanie
Źródło: PAP

Zmiany w harmonogramie konkursów NCN
Jeszcze w tym roku poszerzona zostanie oferta konkursowa Narodowego
Centrum Nauki. Zmianie uległ harmonogram konkursów na 2016 r. Rada
Centrum ustaliła również terminy
ogłaszania i rozstrzygania konkursów
w przyszłym roku.
Jedną z najważniejszych zmian jest
wprowadzenie do oferty konkursów
NCN nowego konkursu o nazwie
SONATINA. Jest on kontynuacją programu Iuventus Plus prowadzonego
dotychczas w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Decyzją ministra program ten został przekazany do
dalszej realizacji w Narodowym Centrum Nauki. SONATINA jest atrakcyjną propozycją dla naukowców do 3 lat
po doktoracie. Oprócz realizacji projektu badawczego zakłada również
odbycie stażu w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych. Wraz
z SONATĄ oraz SONATĄ BIS nowy
konkurs stworzy spójny system finansowania badań prowadzonych przez
badaczy rozpoczynających karierę
naukową. Dzięki temu naukowcy będą
mogli zaplanować ścieżkę swojej kariery w kolejnych programach grantowych od etapu zdobywania doświadczenia w zagranicznych placówkach
badawczych, przez możliwość stworzenia własnego zespołu naukowego,

aż po pogłębione i zaawansowane
badania.
Pierwszy blok konkursów SONATINA – SONATA – SONATA BIS
wystartuje już w grudniu 2016 r.
W związku z tym w 2016 i 2017 r.
konkurs FUGA zostanie zawieszony,
a konkurs SONATA BIS będzie
ogłoszony wyjątkowo dwa razy –
15 czerwca oraz 15 grudnia. Przesunie się także nabór wniosków
w konkursie SONATA 12, który
zamiast we wrześniu będzie ogłoszony wraz SONATINĄ i SONATĄ
BIS 15 grudnia br.
Również w grudniu 2016 r. po raz
pierwszy zostanie ogłoszona UWERTURA – konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady
ds. Badań Naukowych (ERC)
w ramach Fellowship to visit ERC grantee. Program, realizowany wspólnie
z ERC, będzie skierowany do laureatów konkursów NCN, którzy starają się lub będą się starać o finansowanie swoich badań ze środków
europejskich. Jest to propozycja dla
naukowców prowadzących projekty
badawcze o wysokim potencjale
naukowym, mająca na celu zwiększenie wskaźnika sukcesu polskich naukowców ubiegających się o prestiżowe granty ERC.

Planowane są także kolejne edycje
pozostałych regularnych konkursów
NCN. 15 września 2016 r. po raz
trzeci i ostatni wystartuje współfinansowany ze środków programu Horyzont 2020 konkurs POLONEZ – dla
naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Tego samego dnia rozpocznie się
nabór wniosków do drugiej edycji
konkursu BEETHOVEN na polskoniemieckie projekty badawcze organizowanego wspólnie z Niemiecką
Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Dobrą
wiadomością jest, że zakres konkursu
został rozszerzony. Teraz oprócz nauk
h u m a n is t y c z n y c h , s p o łe c z n y c h
i o sztuce obejmie on również wybrane panele nauk ścisłych i technicznych.
15 czerwca 2017 r. po raz trzeci zostanie ogłoszony, realizowany we
współpracy z Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju, konkurs TANGO na
projekty zakładające wdrażanie
w praktyce gospodarczej i społecznej
wyników uzyskanych w rezultacie
badań podstawowych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/zmiany-w-harmonogramiekonkursow-ncn-2076
Źródło: PAP
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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła pierwszy otwarty konkurs
w programie Międzynarodowe Agendy
Badawcze. Prawie 40 mln zł na realizację innowacyjnych badań w nowej jednostce naukowej Polsce otrzymał projekt złożony przez naukowców z Instytutu Fizyki PAN.
Jak poinformowała PAP w przesłanym
komunikacie Dominika WojtysiakŁańska z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), nowy ośrodek badawczy
powstanie w Warszawie i będzie nosił
nazwę Międzynarodowe Centrum
Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną
(MagTop). Kierownikiem projektu
i zarazem kierownikiem nowej instytucji jest prof. Tomasz Dietl z Instytutu
Fizyki PAN. Prof. Dietl złożył projekt
do konkursu wraz z prof. Tomaszem
Wojtowiczem.
W ośrodku będą prowadzone interdyscyplinarne badania z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii, fizyki
półprzewodników oraz badań nad magnetyzmem i nadprzewodnictwem,
które przyczynią się do opracowania
nowych materiałów topologicznych.
Dzięki swym unikalnym właściwościom
materiały te mogą odegrać kluczową

rolę w urządzeniach następnej generacji (np. komputerach kwantowych),
które mogą zrewolucjonizować nasze
życie. Badania nad materiałami topologicznymi będą prowadzone przez
wyłonionych w międzynarodowych
konkursach czołowych badaczy
z Polski i z zagranicy.
Podczas pierwszych kilku lat finansowania projektu w ośrodku ma działać
sześć grup badawczych, w których
pracować będzie około 30 naukowców. Będą oni wykorzystywać unikalną infrastrukturę badawczą oferowaną przez polskiego partnera w projekcie – Instytut Fizyki PAN.
Nowa instytucja współpracować
będzie także z innymi ośrodkami
naukowymi za granicą i w Polsce
(w tym z Uniwersytetem Rzeszowskim) oraz z firmami, m.in. VIGO
System S.A., Modern Technologies
and Filtration S. A., PUREMAT Technologies. Nad jakością prac badawczych i konkursami na liderów grup
badawczych czuwać będzie Międzynarodowy Komitet Naukowy, w skład
którego wejdą naukowcy i przedsiębiorcy.
"Tworzenie ośrodka realizującego
międzynarodową agendę badawczą to

bardzo duże wyzwanie, zarówno
administracyjne, jak i naukowe. Wierzymy jednak, że to jeden z lepszych
sposobów, żeby zmienić krajobraz
nauki w Polsce, pozbyć się złych nawyków i wpuścić do systemu trochę
+świeżej krwi+, tak aby docelowo
polska nauka mogą stać się bardziej
konkurencyjna na arenie międzynarodowej" – mówi prof. Maciej Żylicz,
prezes FNP.
Ponieważ jednym z warunków konkursu było nawiązanie współpracy
z uznanym ośrodkiem naukowym
z zagranicy, instytucja tworzona przez
prof. Dietla i prof. Wojtowicza będzie działać w ścisłej kooperacji
z Uniwersytetem Juliusza Maksymiliana w Wuerzburgu. Ośrodek ten ma
wnieść swoją wiedzę zarówno
w zakresie zarządzania nauką, komercjalizacji wyników badań, jak i pozyskiwania do pracy naukowej najlepszych naukowców.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/fnp-40-mln-zl-na-nowainstytucje-naukowa
Źródło: PAP

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

Str. 17

ROK 2016

Gowin w Katowicach: polski przemysł musi stać się
innowacyjny
„Polski przemysł musi stać się innowacyjny” - mówił w Katowicach wicepremier Jarosław Gowin. Dodał, że
priorytetem rządu musi być wspieranie nowych gałęzi przemysłu opartych
o nowoczesne technologie, które
wykorzystują prace badawcze polskich uczelni.
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego wystąpił na jednym
z paneli Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Podkreślił w swoim wystąpieniu, że
nie będzie innowacyjnego przełomu
w polskiej gospodarce, jeżeli
„innowacja nie będzie zbudowana na
osiągnięciach polskiej nauki”. „To
podstawowe wyzwanie dla całego
rządu” - mówił Gowin.
Zaznaczył jednak, że wspieranie nowych branż i gałęzi nie oznacza
„spisania na straty” branż tradycyjnych. W ocenie Gowina szansą dla
nich jest wdrożenie nowych technologii produkcyjnych i w większym stopniu wykorzystanie procesów badawczych. Dzięki temu – mówił wicepremier - te branże przesuną się na
„wyższy poziom w łańcuchu wartości”, ograniczą negatywny wpływ na
środowisko i zapewnią sobie „w miarę bezpieczny rozwój w warunkach
nowoczesnej legislacji”.

Zdaniem ministra nauki wolny rynek
w UE jest „utopią”, bo polska gospodarka musi konkurować z przedsiębiorstwami i gospodarkami państw,
które „jawnie wspierają swój przemysł”.
„Nie mamy wyjścia i musimy prowadzić aktywną politykę w tym zakresie. Ramy tej polityki będzie określał
plan na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju wicepremiera Morawieckiego” - dodał.
Wicepremier wymienił działania,
które wdrożył już jego resort
w zakresie wspierania polskiego
przemysłu. Wśród nich są m.in. ulgi
podatkowe dla firm prowadzących
działalność B+R, wsparcie startupów.
Zapowiedział przygotowanie „białej
księgi” barier, które utrudniają
współpracę
między
nauką
a przemysłem. Dodał, że wprowadzona zostanie nowa ścieżka kariery
naukowej, w której tytuł doktora lub
habilitację będzie można uzyskać nie
za pracę czysto teoretyczną, ale za
wdrożenie przemysłowe.
Gowin podkreślił, że konieczna jest
reindustrializacja gospodarki, ale nie
może się ona wiązać tylko w powstawaniem nowych firm - musi być
powiązana ze wzrostem poziomu

innowacyjności, jakości polskich
produktów i podnoszeniem bezpieczeństwa i jakości pracy.
Zaznaczył, że europejska polityka
reindustrializacji została zapoczątkowana w czasach kryzysu gospodarczego i jej znaczenie potwierdziła
Strategia Europa 2020.
„Celem podejmowanych na poziomie państw i całej UE w ramach tej
strategii działań jest zwiększenie
udziału przemysłu wytwórczego
w PKB z 15,1 proc. w 2013 r. - taki
był wyjścia - do 20 proc. w roku
2020. Osiągnięciu tego celu mają
służyć różne instrumenty, m.in. program promocji badań i innowacji
Horyzont 2020 z budżetem ok. 80
mld euro. Innym jest plan Junckera,
zakładający tworzenie partnerstw
publiczno-prywatnych w celu wzrostu gospodarczego i miejsc pracy.
Zakłada się, że realizacja planu pochłonie ok. 300 mld euro” - powiedział wicepremier.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/gowin-wkatowicach-polski-przemysl-musi-

Leadership Academy for Poland
Leadership Academy for Poland to
program rozwoju dobrego przywództwa. W ramach projektu udzielonych
zostanie 40 "fellowships" (wsparć
udziału) dla wybitnych Polaków mieszkających w Polsce i poza nią, działających w sektorze biznesu, organizacji
non-profit, administracji publicznej,
mediach, kulturze i sporcie oraz
w segmencie start-upów. Powodem
powstania Leadership Academy for
Poland jest chęć wspierania aktywnych i utalentowanych Polaków oraz
stworzenia impulsu rozwojowego
w polskiej nauce i przyciągnięcie do
Polski światowej klasy edukacji.
Całość szkoleń będzie oparta na unikalnej metodzie - Leadership 4DExperience. Zakłada ona rozwijanie
kompetencji przywódczych w trzech
zakresach: ludzkim (przewodzenie w
organizacji, rozumienie motywacji
pracowników, budowanie długofalowych możliwości zespołów), systemowym (zarządzanie kompleksowością
otoczenia) oraz samodoskonalącym

(źródła motywacji i stosunku do
siebie, ludzi i świata).
Rekrutacja do Leadership Academy
for Poland potrwa od początku
lipca do 30 sierpnia, a sam program
rozpocznie się w październiku.
Udział w programie mogą wziąć
osoby, które wypełnią formularz
aplikacyjny w systemie nominacji
dostępnym na stronie internetowej

w w w . c e n t e r - f o r leadership.org/academy/
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/startuje-program-leadershipacademy-for-poland-2107
Źródło: PAP
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
Horyzont 2020 - 8. Program Ramowy Unii Europejskiej - największy unijny program
w zakresie badań naukowych i innowacji, z budżetem na lata 2014-2020 wynoszącym
blisko 80 mld euro. Programu Horyzont 2020 został podzielony na trzy zasadnicze filary: Doskonała baza naukowa, Wiodąca
pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne, w ramach których wyszczególniono priorytety tematyczne. Ponadto w programie Horyzont 2020 wyodrębniono obszary: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa, Nauka
z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii.
Struktura programu H2020

Informacje o programie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://kpk.gov.pl/
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Programy pracy 2016-2017 dla wszystkich obszarów:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
Uwaga!
W poniższym przeglądzie przedstawiono tylko wybrane obszary i topiki programu Horyzont 2020, uwzględniające szeroko
pojęte badania i analizy energetyczne.
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DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Europejska Rada Badań
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_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: 4.10.2016.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1116-erc-poc-2016.html
ERC Advanced Grants – ERC-2016-AdG
Konkurs skierowany do doświadczonych, wybitnych naukowców dowolnej narodowości, którzy zamierzają prowadzić działalność badawczą w dowolnym państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym. Doświadczenie należy wykazać poprzez
udokumentowanie swojego dorobku naukowego z ostatnich 10 lat, w tym przedstawić: 10 publikacji jako senior author w międzynarodowych czasopismach naukowych i/lub 3 monografie, z których przynajmniej jedna została przetłumaczona na inny
język. Tematyka wniosków jest dowolna.
Termin składania wniosków: 1.09.2016.
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
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/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf
Działania Marii Skłodowskiej-Curie
Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych oraz umiejętności miękkich, w tym umiejętności najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Szkolenia mają tworzyć możliwości rozwoju kariery i wymiany wiedzy poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Ponadto mają przygotowywać naukowców do sprostania
obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf
Marie Skłodowska-Curie Action - Individual Fellowships (IF)
Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców z już dużym dorobkiem, 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 wspiera również powrót i reintegrację naukowców spoza Europy oraz powrót do pracy po przerwie
w karierze naukowej.
Rodzaje grantów:



Standard European Fellowships (SF) - granty dla doświadczonych naukowców. Grantu nie można realizować w kraju,
w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu



Career Restart Panel (CAR) - granty dla naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12miesięcznej przerwie (bezpośrednio przed zamknięciem konkursu) spowodowanej np. urlopem rodzicielskim/wychowawczym, pracą o charakterze nienaukowym. Grantu nie można realizować w kraju, w którym przebywało
się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.



Reintegration Panel (RI) - granty dla naukowców – obywateli krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 pracujących w krajach trzecich i zainteresowanych realizacją swojej dalszej kariery naukowej w Europie. W celu realizacji
grantu naukowiec musi przyjechać bezpośrednio z kraju trzeciego do kraju UE lub stowarzyszonego z H2020. Grantu
nie można realizować w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. Grant jest także adresowany do naukowców nie mających obywatelstwa wyżej
wspomnianych krajów europejskich, którzy w sposób ciągły prowadzili badania w Europie przez okres co najmniej 5 lat.



Society and Enterprise Panel (SE) - multidyscyplinarny grant wspierający międzysektorową mobilność doświadczonych
naukowców oraz tworzenie możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Naukowiec
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dowolnej narodowości aplikuje o grant z jednostką pochodzącą z sektora nieakademickiego. Grantu nie można realizować
w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia
konkursu.
Termin składania wniosków: 14.09.2016, 14.09.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
Marie Skłodowska-Curie Action - Research and Innovation Staff Exchange
Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę
pracowników pomiędzy przedstawicielami tych sektorów.
Termin składania wniosków: 5.04.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2311-msca-rise-2017.html
Marie Skłodowska-Curie Action - Innovative Training Networks
Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego służącego poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych w ramach istniejących, międzynarodowych,
doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu
technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Termin składania wniosków: 10.01.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
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/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-infrastructures_en.pdf

WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych
Celem konkursów jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznych. Nacisk jest położony na interakcje
i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit_en.pdf
i. Technologie informacyjne i komunikacyjne
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf
ii. Kluczowe technologie prorozwojowe
Nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie oraz zaawansowane systemy produkcyjne i przetwórcze.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-nmp_en.pdf
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR HIGH ADDED VALUE PRODUCTS AND PROCESS INDUSTRIES
NMBP-07-2017: Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation, pierwszy etap 27.10.2016,
drugi etap: 4.05.2017
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR ENERGY APPLICATIONS
NMBP-19-2017: Cost-effective materials for “power-to-chemical” technologies, pierwszy etap 27.10.2016, drugi etap: 4.05.2017
NMBP-20-2017: High-performance materials for optimizing carbon dioxide capture, pierwszy etap 27.10.2016, drugi etap:
4.05.2017
ECO-DESIGN AND NEW SUSTAINABLE BUSINESS MODELS
NMBP-22-2017: Business models and industrial strategies supporting novel supply chains for innovative product-services, pierwszy
etap 27.10.2016, drugi etap: 4.05.2017
BIOTECHNOLOGY
BIOTEC-05-2017: Microbial platforms for CO2-reuse processes in the low-carbon economy, pierwszy etap 27.10.2016, drugi
etap: 4.05.2017
BIOTEC-06-2017: Optimisation of biocatalysis and downstream processing for the sustainable production of high value-added
platform chemicals, pierwszy etap 27.10.2016, drugi etap: 4.05.2017
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iii. Przestrzeń kosmiczna
Badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznych.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf
Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sme_en.pdf
SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agrifood and bio-based sectors; SME-1, SME-2
SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth, SME-1, SME-2
SMEInst-09-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system, SME-1, SME-2
SMEInst-10-2016-2017: Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility, SME-1, SME-2
SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials, SME-1, SME-2
INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manufacturing technologies for clean production
by manufacturing SMEs, 28.03.2017
Terminy składania wniosków w ramach instrumentów SME-1, SME-2:

Konkursy 2016
SME-1

SME-2

Konkursy 2017

7.09.2016
09.11.2016

15.02.2017
03.05.2017
6.09.2017
8.11.2017

13.10.2016

18.01.2017
6.04.2017
1.06.2017
18.10.2017

WYZWANIA SPOŁECZNE
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
Konkursy dotyczące m.in. efektywnych łańcuchów wartości, odporności surowców, produkcji przyjaznej środowisku, mórz
i wód śródlądowych (niebieski wzrost), zabezpieczania dostaw biomasy dla produkcji i usług opartych na produktach pochodzenia naturalnego, biotechnologii przemysłowej, bio-gospodarki, rolnictwa.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
Konkursy dotyczące energii i energetyki.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-energy_en.pdf
1. Heating and cooling
EE-02-2017: Improving the performance of inefficient district heating networks, 7.06.2017
EE-04-2016-2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy, 19.01.2017
2. Engaging consumers towards sustainable energy
EE-06-2016-2017: Engaging private consumers towards sustainable energy, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-07-2016-2017: Behavioural change toward energy efficiency through ICT, 19.01.2017
EE-09-2016-2017: Engaging and activating public authorities, 15.09.2016, 7.06.2017
3. Buildings
EE-11-2016-2017: Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-12-2017: Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability through Public
Private Partnership (EeB PPP), 19.01.2017

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
EE-13-2016: Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings, 15.09.2016
EE-14-2016-2017: Construction skills, 15.09.2016, 7.06.2017
4. Industry, services and products
EE-15-2017: Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services, 7.06.2017
EE-16-2016-2017: Effective implementation of EU product efficiency legislation, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-17-2016-2017: Valorisation of waste heat in industrial systems (SPIRE PPP), 19.01.2017
EE-18-2017: Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services, 7.06.2017
EE-19-2017: Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency, 7.06.2017
EE-20-2017: Bringing to market more energy efficient and integrated data centres, 19.01.2017
EE-21-2016: ERA-NET Cofund actions supporting Joint Actions towards increasing energy efficiency in industry and services,
15.09.2016
5. Innovative financing for energy efficiency investments
EE-22-2016-2017: Project Development Assistance, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-23-2017: Innovative financing schemes, 7.06.2017
EE-24-2016-2017: Making the energy efficiency market investible, 15.09.2016, 7.06.2017
EE-25-2016: Development and roll-out of innovative energy efficiency services, 15.09.2016
COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY
1. Towards an integrated EU energy system
LCE-01-2016-2017: Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and energy system integration with
increasing share of renewables: distribution network, 14.02.2017
LCE-04-2017: Demonstration of smart transmission grid, storage and system integration technologies with increasing share of
renewables, 14.02.2017
LCE-05-2017: Tools and technologies for coordination and integration of the European energy system, 14.02.2017
2. Renewable energy technologies
Developing the next generation of renewable energy technologies
LCE-06-2017: New knowledge and technologies, 5.01.2017
LCE-07-2016-2017: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling, 5.01.2017
LCE-08-2016-2017: Development of next generation biofuel technologies, 5.01.2017
Demonstrating innovative renewable energy technologies
LCE-09-2016: Increasing the competitiveness of the EU PV manufacturing industry, 8.09.2016
LCE-10-2017: Reducing the cost of PV electricity, 7.09.2017
LCE-11-2017: Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants, 7.09.2017
LCE-12-2017: Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes, 7.09.2017
LCE-13-2016: Solutions for reduced maintenance, increased reliability and extended lifetime of off-shore wind turbines/farms,
8.09.2016
LCE-14-2017: Demonstration of large >10MW wind turbine, 7.09.2017
LCE-15-2016: Scaling up in the ocean energy sector to arrays, 8.09.2016
LCE-16-2017: 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment, 7.09.2017
LCE-17-2017: Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings, 7.09.2017
LCE-18-2017: EGS in different geological conditions, 7.09.2017
LCE-19-2016-2017: Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways, 8.09.2016, 7.09.2017
LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel, 8.09.2016, 7.09.2017
Supporting the market uptake of renewable energy technologies
LCE-21-2017: Market uptake of renewable energy technologies, 5.01.2017
Fostering international cooperation in the area of renewable energy
LCE-22-2016: International Cooperation with Brazil on advanced lignocellulosic biofuels, 8.09.2016
3. Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during the transition to a low carbon economy
LCE-27-2017: Measuring, monitoring and controlling the risks of CCS, EGS and unconventional hydrocarbons in the subsurface, 5.01.2017
LCE-28-2017: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants, 5.01.2017
LCE-29-2017: CCS in industry, including Bio-CCS, 5.01.2017
LCE-30-2017: Geological storage pilots, 5.01.2017
4. Social, economic and human aspects of the energy system
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LCE-31-2016-2017: Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union, 5.01.2017
5. Supporting the development of a European research area in the field of energy
LCE-35-2016: Framework Partnership Agreement supporting Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions, 8.09.2016
Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
Konkursy dotyczące transportu – lądowego, lotniczego, publicznego i osobowego; bezpieczeństwa transportu i infrastruktury
transportowej, inteligentnych systemów transportowych, oszczędności zasobów i ochrony środowiska w sektorze transportowym, badań socjo-ekonomicznych, behawioralnych oraz działań wyprzedzających na potrzeby tworzenia polityk.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-transport_en.pdf
MG-1.1-2016: Reducing energy consumption and environmental impact of aviation, drugi etap: 29.09.2016
MG-2.1-2017: Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport pierwszy etap: 26.01.2017, drugi
etap: 19.10.2017
MG-4.2-2017: Supporting 'smart electric mobility' in cities, pierwszy etap: 26.01.2017, drugi etap: 19.10.2017
GV-01-2017: Optimisation of heavy duty vehicles for alternative fuels use, 1.02.2017
GV-04-2017: Next generation electric drivetrains for fully electric vehicles, focusing on high efficiency and low cost, 1.02.2017
GV-05-2017: Electric vehicle user-centric design for optimised energy efficiency, 1.02.2017
GV-06-2017: Physical integration of hybrid and electric vehicle batteries at pack level aiming at increased energy density and efficiency, 1.02.2017
GV-07-2017: Multi-level modelling and testing of electric vehicles and their components, 1.02.2017
GV-08-2017: Electrified urban commercial vehicles integration with fast charging infrastructure, 1.02.2017
GV-09-2017: Aerodynamic and flexible trucks, 1.02.2017
GV-10-2017: Demonstration (pilots) for integration of electrified L-category vehicles in the urban transport system, 1.02.2017
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
Konkursy na badania dotyczące m.in. walki ze zmianami klimatycznymi i przygotowania do nich, ochrony środowiska, zrównoważonego wykorzystanie surowców, wody.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf
SC5-04-2017: Towards a robust and comprehensive greenhouse gas verification system, 7.03.2017
SC5-06-2016-2017: Pathways towards the decarbonisation and resilience of the European economy in the timeframe 2030-2050
and beyond, 7.03.2017
SC5-07-2017: Coordinating and supporting research and innovation actions on the decarbonisation of the EU economy,
7.03.2017
Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
Konkursy dotyczące m.in. nowych pomysłów, strategii i struktur zarządzania dla przezwyciężenia kryzysu w Europie, młodych
pokoleń w innowacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi Europie, współpracy w dziedzinie
badań i innowacji z państwami trzecimi, partnerstwa wschodniego UE i innych państw trzecich, nowych form innowacji
w sektorze publicznym, otwartego zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych, innowacji społecznych.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-societies_en.pdf
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
Konkursy dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym odporności Europy na kryzysy i klęski żywiołowe, bezpieczeństwa
infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-security_en.pdf
Zagadnienie przekrojowe
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf
SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES – SPIRE
SPIRE-07-2017: Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams, 19.01.2017
SPIRE-08-2017: Carbon dioxide utilisation to produce added value chemicals, 19.01.2017
SPIRE-10-2017: New electrochemical solutions for industrial processing, which contribute to a reduction of carbon dioxide emissions, 19.01.2017
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CIRCULAR ECONOMY
CIRC-01-2016-2017: Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: largescale demonstration projects, pierwszy
etap: ii)7.03.2017, drugi etap: i) 6.09.2016, ii) 5.09.2017
CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy, pierwszy etap: ii) 7.03.2017, drugi etap:
i) 6.09.2016, ii) 5.09.2017
SMART AND SUSTAINABLE CITIES
SCC-1-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects, 14.02.2017
SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities, pierwszy etap: ii) 7.03.2017, drugi etap: i)
6.09.2016, ii) 5.09.2017
Szybka ścieżka do Innowacji - pilotaż (FTI)
FTI wspiera stosunkowo dojrzałe nowe technologie (minimalny TRL - 6), projekty innowacyjne - począwszy od etapu projektu
demonstracyjnego do etapu wdrożenia rynkowego, w tym projekty pilotażowe, poligony doświadczalne, walidację systemów
w warunkach rzeczywistych, walidację modeli biznesowych, badania pre-normatywne i ustanawianie norm. Wnioski muszą odnosić się do któregokolwiek z obszarów "Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych” i / lub
"Wyzwania społeczne". Projekty mogą mieć charakter interdyscyplinarny.
Terminy składania wniosków: 25.10.2016.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fast-track_en.pdf

UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA
Obszar ukierunkowany na zmniejszanie istniejących w UE istotnych różnic wewnętrznych w zakresie wykonywania badań i innowacji. Tendencje te zostały spotęgowane kryzysem finansowym wraz z jego negatywnymi skutkami dla publicznych budżetów na
badania i innowacje.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sewp_en.pdf
WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs (Katedry ERA)
W ramach konkursu organizacje badawcze uzyskają wsparcie w przyciąganiu i utrzymywaniu wysokiej jakości zasobów
kadrowych oraz we wdrażaniu zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia doskonałości. Przewodniczący Katedry ERA
powinien być wybitnym naukowcem i menedżerem badań w danej dziedzinie z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym
popartym sukcesami. Powinien zbudować własny zespół i wspomagać organizację badawczą w znaczącej poprawie osiągnięć naukowych i skuteczniejszym pozyskiwaniu konkurencyjnego dofinansowania.
Termin składania wniosków: 5.10.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4056-widespread-03-2017.html
WIDESPREAD-04-2017: Teaming - etap 1
Celem konkursu jest modernizacja istniejących lub stworzenie nowych Centrów Doskonałości zlokalizowanych w regionach
określonych jako mniej rozwinięte w obszarze badań i innowacji. Regiony te mają rozwijać swój potencjał dzięki połączniu sił
z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie.
Termin składania wniosków: 15.11.2016.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4057-widespread-04-2017.html
WIDESPREAD-05-2017: Twinning
Celem projektów jest wzmocnienie potencjału naukowo-technologicznego i innowacyjnego instytucji mających siedzibę
w kraju o niższym potencjale badawczym poprzez nawiązanie przez te instytucje współpracy z co najmniej dwoma europejskimi
ośrodkami wiodącymi w obszarze, w którym instytucje o mniejszym potencjale chcą się rozwijać.
Termin składania wniosków: 15.11.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4058-widespread-05-2017.html

NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE I DLA SPOŁECZEŃSTWA
Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem. W ramach priorytetu upowszechnia się m.in. ideę odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI). RRI zakładają przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków
i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING - BBI JU
BBI JU to partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) pomiędzy Komisją Europejską (EC) & Konsorcjum bioprzemysłu (Bio-based Industries Consortium, zwane „BIC”). Niezależna jednostka
prawna od 26 października 2015.
Cel BBI JU - wspieranie badań i innowacji dla bioprzemysłu w Europie, rozwój zrównoważonego i konkurencyjnego bioprzemysłu w Europie w oparciu o zaawansowane biorafinerie pozyskujące biomasę w sposób zrównoważony, przez:

demonstrowanie nowych technologii wypełniających luki w łańcuchach wartości w celu umożliwienia wytwarzania
nowych elementów chemicznych, nowych biomateriałów, bioproduktów;

opracowywanie modeli biznesowych integrujących podmioty gospodarcze na wszystkich etapach łańcucha wartości
(dostawcy biomasy, biorafinerie, użytkowncy bioproduktów) w celu stworzenia nowych powiązań międzysektorowych,
nowych łańcuchów wartości

tworzenie biorafinerii wzorcowych (flagships) stosujących ww. technologie i modele biznesowe w celu utrzymania inwestycji w Europe.
Tematyka konkursowa
Termin składania wniosków: 8.09.2016, 04.09.2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/17072-bbi-2016-d01.html
http://www.bbi-europe.eu/

EURATOM
Program Ramowy w zakresie badań i szkoleń w obszarze energetyki nuklearnej.
Cel programu - wspieranie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie energetyki nuklearnej z naciskiem na ciągłą poprawę bezpieczeństwa jądrowego, zabezpieczeń i ochrony radiologicznej, zarządzania odpadami promieniotwórczymi. W ramach
programu wspierane są również przekrojowe projekty dotyczące rozszczepienia jądrowego, rozwoju kompetencji jądrowych na
szczeblu Unii oraz aspektów społeczno-gospodarczych.
Program ma przyczynić się do długoterminowej bezpiecznej i skutecznej dekarbonizacji systemu energetycznego, utrzymania
Europy w pozycji światowego lidera w zarządzaniu bezpieczeństwem jądrowym i odpadami oraz osiągnięcia najwyższego poziomu ochrony przed promieniowaniem.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/euratom/h2020-wp1617-euratom_en.pdf
A - Support Safe Operation of Nuclear Systems
NFRP 1: Continually improving safety and reliability of Generation II and III reactors
NFRP 2: Research on safety of fast neutron Generation-IV reactors
NFRP 3: Investigating the safety of closed nuclear fuel cycle options and fuel
developments
NFRP 4: Research on the safety of small modular reactors
NFRP 5: Materials research for Generation-IV reactors
B - Contribute to the Development of Solutions for the Management of Radioactive Waste
NFRP 6: Addressing key priority R&I issues for the first-of-the-kind geological repositories
NFRP 7: Research and innovation on the overall management of radioactive waste other than geological disposal.
NFRP 8: Pan-European knowledge sharing and development of competence in radioactive waste management
C - Foster radiation protection
NFRP 9: Impacts of low dose radiation exposure
D - Management of research reactor availability in Europe
NFRP 10: Support for the optimised use of European research reactors
NFRP 11: Support for the EU security of supply of nuclear fuel for research reactors
E - Support the development of nuclear competences at EU level
NFRP 12: Support for careers in the nuclear field
F - Fission/fusion cross-cutting actions
NFRP 13: Fission/fusion cross-cutting research in the area of multi-scale materials modelling
NFRP 14: Cross-cutting support to improved knowledge on tritium management in fission and fusion facilities
Termin składania wniosków: 5.10.2016.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/nfrp-20162017.html#c,topics=callIdentifier/t/NFRP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Konkursy międzynarodowe
LIFE
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny
ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem
jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także
identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.
Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Polscy
Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW, uzupełniając
montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. (dofinansowanie KE, dofinansowanie NFOŚiGW).
http://ec.europa.eu/environment/life/

Typ projektu

Podprogram/Obszar priorytetowy

Termin składania wniosków

Projekty tradycyjne

Klimat (wszystkie obszary priorytetowe)

07.09.2016

Środowisko (Ochrona środowiska i efektywne
gospodarowanie zasobami)

12.09.2016

Środowisko (Przyroda i Różnorodność biologiczna, Zarządzanie i informacja w zakresie środowi-

15.09.2016

Projekty zintegrowane

Środowisko

26.09.2016

Projekty zintegrowane

Klimat

26.09.2016

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: 1.09.2016,
termin składania wniosków na granty standardowe: 1.09.2016.
http://visegradfund.org/

FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI
Fundusz Badawczy Węgla i Stali wspiera projekty badawcze w sektorze węgla
i stali. Zakres tematyczny projektów obejmuje procesy produkcji, zastosowania, wykorzystanie i konwersję zasobów, bezpieczeństwo pracy, ochronę
środowiska, redukcję emisji CO2 związaną z wykorzystaniem węgla i produkcją stali.
Tematyka tegorocznego konkursu:
Stal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/topics/19064-rfcs-02-2016.html
Węgiel: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/topics/19063-rfcs-01-2016.html
Termin składania wniosków: 5.10.2016.
Zasady konkursu: http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/rfcs/infopack-2016-en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs2016.html#c,topics=callIdentifier/t/RFCS-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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: 1.12.2016, godz. 12.00 CET.
http://www.cost.eu/

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza i współpracy z parterami z całego obszaru UE. Wsparciem objęte
są regiony określone w programach.
http://www.ewt.gov.pl/
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj
1. Programy transgraniczne
Południowy Bałtyk
Głównym celem programu jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez
wspólne działania ponad granicami. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski)
oraz branż gospodarki czy idei przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów
naturalnych (sektor zielony). Programem objęte są regiony, pomiędzy którymi występują znaczące
dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc będzie się
koncentrować na ich wyrównaniu. Wspierane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności
przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.
Dofinansowanie uzyskają głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne.
Termin składania wniosków w drugim etapie: 2.11-16.12.2016.
https://southbaltic.eu/
2. Programy transnarodowe
Region Morza Bałtyckiego
Program wspiera międzyregionalne projekty w obszarach:
- potencjał dla innowacji - infrastruktura badań i innowacji, inteligentna specjalizacja, innowacja
nietechnologiczna;
- efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi - czyste wody, energia odnawialna, efektywność energetyczna, zasobo-oszczędny niebieski wzrost;
- zrównoważony transport - interoperacyjność transportu, bezpieczeństwo morskie, żegluga przyjazna środowisku, przyjazna
środowisku mobilność miejska.
Wnioski mogą być składane przez konsorcja składające się z minimum 3 parterów pochodzących z różnych państw objętych
wsparciem. Poziom dofinansowania dla polskich instytucji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Koszty pokrywane są w drodze refundacji. Nabór w trybie dwuetapowym.
Termin składania wniosków w drugim etapie: 09.2016-01.2017.
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
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ny Rozwój



działania wdrażane przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligent-

TEAM TECH
Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych
(niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza
zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej); w przypadku jednostek naukowych projekty w ramach programu Team Tech realizowane są zawsze z obligatoryjnym udziałem co najmniej jednego partnera gospodarczego,

przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),

przez konsorcja naukowo - przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej, w zakresie w którym nie prowadzi działalności gospodarczej, dla przedsiębiorstwa
zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).
Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu.
W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika
projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowoprzemysłowym, wnioskodawca musi poświęcić na rzecz i projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego zastępcy. W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.
Terminy planowanych naborów wniosków: 15.11.2016 - 15.01.2017, 20.04.-20.06.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/
TEAM
Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych
uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim
zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
Kierownik projektu podczas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie
mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowoprzemysłowym, wnioskodawca musi przeznaczyć na realizację projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego
zastępcy. W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie
przekroczył 3 500 000 zł.
Terminy planowanych naborów wniosków: 15.11.2016 - 15.01.2017, 20.04.-20.06.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
TEAM TECH CORE FACILITY
Team Tech Core Facility jest modułem programu Team Tech, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na opracowanie i rozwój usługi badawczej z wykorzystaniem istniejącej zaawansowanej infrastruktury badawczej. W programie TEAM–
TECH Core Facility finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego
problemu społeczno-gospodarczego.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach:

przez jednostki naukowe w zakresie, w którym prowadzą działalność gospodarczą (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),

przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).
Terminy planowanych naborów wniosków: 15.11.2016 - 15.01.2017, 20.04.-20.06.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
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HOMING
Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze
staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym
uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok
poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:

przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;

ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej
niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie. W pierwszym z planowanych konkursów dopuszczalny termin przyjazdu do Polski zostaje przesunięty do dn. 1 stycznia 2013 r.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz
projektu.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
800 000 zł.
Terminy planowanych naborów wniosków: 15.08.-15.10.2016, 10.01.2017 - 10.03.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
FIRST TEAM
Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez
doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych
naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach
programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie
dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający
termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia
naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.
W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na
rzecz projektu. W swym zespole zatrudni młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
2 000 000 zł.
Terminy planowanych naborów wniosków: 15.08.2016 - 15.10.2016, 10.01.2017 - 10.03.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/
POWROTY
Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze
staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) powracających
do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących
w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok
poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej
9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem.
Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył
800 000 zł.
Terminy planowanych naborów wniosków: 15.09. - 15.11.2016, 15.02.2017 - 15.04.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/
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MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
DIALOG
DIALOG jest narzędziem wspierającym realizację podstawowych priorytetów resortu nauki poprzez:

budowanie „doskonałości naukowej”, która przyczyni się do podwyższenia jakości i konkurencyjności prowadzonych
badań; obszar obejmuje finansowanie projektów mających na celu: umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie
rozpoznawalności jej osiągnięć, kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki, podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez
identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie, identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;

pobudzenie „nauki dla innowacyjności”, która wspierając procesy innowacyjności i komercjalizacji otworzy naukę na
rynek pracy, wzmacniając otoczenie gospodarcze; obszar obejmuje otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań
naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji, upowszechnianie wiedzy na temat związków
między nauką, innowacyjnością i gospodarką;

wykorzystanie „humanistyki dla rozwoju”, która przyczyni się do stymulowania innych obszarów nauki, kultury, edukacji,
gospodarki i społeczeństwa poprzez promowanie innowacyjnych badań humanistycznych.
O przyznanie finansowania w ramach konkursu może ubiegać się wnioskodawca będący:

jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268);

podmiotem działającym na rzecz nauki, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o zasadach finansowania nauki;

inną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, niebędącą jednostką naukową, o której mowa w art. 9 pkt
5 ustawy o zasadach finansowania nauki;
niebędący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł. Wnioskodawcy, również jako członkowie konsorcjum, mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.
Termin składania wniosków: nabór ciągły do 30.06.2019.
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_07/5432a064558218d684895c5821feb106.pdf
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ rozporządzenie
- Dofinansowanie wkładu własnego w projektach międzynarodowych współfinansowanych
Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 90% kosztów ponoszonych na ten
cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.
Wnioskodawca w związku z realizowanymi zadaniami w projekcie międzynarodowym współfinansowanym nie może ubiegać się
o finansowanie kosztów poniesionych przed rokiem od złożenia wniosku.
Środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego mogą zostać przyznane na cały okres realizacji
projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż
o 2 lata.
Nabór ciągły
- Premia na Horyzoncie
Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” są przeznaczone na wynagrodzenia dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach tego programu.
Środki finansowe na wynagrodzenia, przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych:

20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku
projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi
do 1 000 000 euro,

25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku
projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro

oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę
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w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.
Nabór ciągły
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramachkonkursu-premia-na-horyzoncie.html
- Granty na granty
Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów
badawczych Unii Europejskiej i uzyskały wysoką ocenę merytoryczną wniosku projektowego. Ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić te jednostki do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
W programie możliwa jest wyłącznie refundacja kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego do programu
badawczego UE: dla koordynatora projektu do 30 000 zł, dla koordynatora pakietu do 10 000 zł.
Jednostka jest zobowiązana złożyć wniosek nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku
projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.
Nabór wniosków w ramach programu ma charakter ciągły i trwa od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 1 marca 2017 r. z tym, że
wnioski składane w roku 2017 mogą dotyczyć wyłącznie wniosków projektowych, które uzyskały ocenę merytoryczną KE w
roku 2016. Wnioski w ramach naboru mogą składać również jednostki, które otrzymały ocenę merytoryczną wniosku projektowego przed ogłoszeniem niniejszego naboru, jednak nie wcześniej niż po dniu 1 grudnia 2015 r. (Jednostki te zobowiązane są
złożyć wniosek w terminie 60 dni od dnia uruchomienia niniejszego naboru).
Wnioskowanie o refundację jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wniosek projektowy uzyskał w ocenie merytorycznej
liczbę punktów stanowiącą co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony
przez nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.
Koszty kwalifikujące się do refundacji:
Koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego (w szczególności koszty poniesione na weryfikację istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia
innowacyjności tematyki wniosku projektowego);
Koszty przygotowania (sporządzenia) wniosku projektowego (w szczególności koszty pracy świadczonej przez pracowników
wnioskodawcy lub podmioty zewnętrzne, tj. przedsiębiorców lub osoby fizyczne niebędące pracownikami wnioskodawcy, np.
firmy konsultingowe, podmioty specjalizujące się w przygotowywaniu wniosków o granty UE; koszty konsultacji przygotowywanego wniosku projektowego z ekspertami);
Koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego (w szczególności koszty opłaty wstępnej, tzw. fee, zakwaterowania, przejazdów, diet);
Koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum (w szczególności koszty najmu sali, zakwaterowania, przejazdów, obsługi
spotkań, druku materiałów informacyjnych).
Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnioskowania w ramach programu zawarte są w Ogłoszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.
Dokumentacja programu:
Komunikat
Ogłoszenie o naborze wniosków
Wzór wniosku – załącznik nr 1 do Ogłoszenia
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-wprogramach-badawczych-unii-europejskiej.html
- Opłacenie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów
międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych
Termin składania wniosków: 30 września roku poprzedzającego rok, w którym mają być opłacone składki.
- Wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej
Wnioskodawca biorący udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej
infrastruktury badawczej, może wnioskować o finansowanie kosztów wkładu krajowego, wnoszonego na rzecz tego udziału
wynikającego z umowy międzynarodowej, statutu konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej lub porozumienia
międzyinstytucjonalnego o charakterze międzynarodowym oraz z dokumentów przyjmowanych przez uprawnione organy tego
programu lub przedsięwzięcia. Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Nabór ciągły
- Działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą
W ramach finansowania działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą
finansuje się:
1.
koszty niezbędnych prac przygotowawczych poprzedzających badania naukowe lub prace rozwojowe prowadzone
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z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą, w tym koszty dokumentacji projektowej;
2.
koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń zlokalizowanych w kraju
i za granicą, w zakresie i przez okres niezbędny do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych
z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
3.
koszty szkolenia personelu naukowego, technicznego i kadry kierowniczej w zakresie niezbędnym do przygotowania się
wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
4.
koszty przygotowania aparatury badawczej i wyposażenia technicznego niezbędnego do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
5.
koszty analizy i opracowywanie danych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
6.
pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i produktów, ponoszone bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie:

kosztów, o których mowa pkt 1, poniesionych w okresie roku przed terminem złożenia wniosku;

planowanych kosztów działań, o których mowa pkt 2–6.
Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Nabór ciągły

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ rozporządzenie
Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje:

promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach
targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;

organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe
lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;

upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;

podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.
Środki finansowe na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych
czasopism przez sieć Internet. Dofinansowanie obejmuje w szczególności:

udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;

udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;

stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;

digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;

wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę mogą być przyznane na okres nie dłuższy
niż 2 lata.
Termin składania wniosków - 30 września roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań.
W przypadku wniosku dotyczącego zadania szczególnie ważnego dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, którego złożenie było niemożliwe z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy w terminie do 30 września, wniosek może zostać złożony, bez zachowania tego terminu.

INWESTYCJE SŁUŻĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH rozporządzenie
Od dnia 4 lipca 2016 r. planowane jest uruchomienie systemu OSF w celu składania wniosków o przyznanie dotacji w 2017
roku, na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury
badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej
nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na:

inwestycję budowlaną oraz inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej,

zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę
badawczą,

rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.
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Termin składania wniosków - 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/planowane-uruchomienie-systemu-osf-wnioski-o-przyznanie-srodkow-finansowych-nainwestycje-sluzace-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych-na-rok-2017.html

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2016, 15.06.2017, 15.12.2017.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2016; 15.06.2017, 15.12.2017.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2016, 15.09.2017.
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: 15.09.2016, 15.09.2017.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 15.09.2016, 15.09.2017.
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: 15.09.2016. 15.09.2017.
POLONEZ
Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe
np. w znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostkach naukowych czy centrach naukowych uczelni
utworzonych w ramach struktury jednej uczelni. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych,
których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.
Termin składania wniosków: 15.12.2016.
BEETHOVEN
Konkurs na polsko - niemieckie projekty badawcze. Konkurs ma na celu:

wspieranie badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także nauk ścisłych i technicznych, realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze,

zacieśnienie współpracy między naukowcami z Polski i Niemiec w zakresie badań podstawowych.
Wniosek przygotowany w języku angielskim powinien zostać złożony przez zespół polsko-niemiecki. Do konkursu będą
przyjmowane projekty trwające 24 miesiące lub 36 miesięcy. Wnioski będą oceniane przez recenzentów zewnętrznych oraz
członków panelu ekspertów wybranych przez DFG oraz NCN.
Szczegółowe informacje o konkursie zostaną opublikowane 15 września 2016.
Termin składania wniosków: 15.12.2016.
SONATINA
SONATINA zastąpi program „Iuventus Plus” realizowany dotąd przez resort nauki. O granty w ramach SONATINY będą
mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie, a uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych.
Termin składania wniosków: 15.03.2017, 15.03.2018.
ETIUDA
Konkurs na stypendia doktorskie.
Termin składania wniosków: 15.03.2017, 15.03.2018.
UWERTURA
Konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
w ramach Fellowship to visit ERC grantee.
Termin składania wniosków: 15.03.2017. 15.03.2018.
TANGO
Konkurs na projekty zakładające wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań
podstawowych.
Termin składania wniosków: 15.03.2018.
MAŁE GRANTY
NCN zapowiada wprowadzenie "małych grantów" na sfinansowanie konkretnych zadań badawczych. Małe granty zapełnią lukę
w finansowaniu istotnych, niskokosztowych potrzeb środowiska naukowego. O "małe granty" będą mogły się ubiegać osoby,
które nie kierowały jeszcze projektami z NCN, ze stażem naukowym nie dłuższym niż 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora.
Kwota jednego grantu będzie wynosić od 5 do 50 tys. zł, a czas jego realizacji będzie ograniczony do roku. W ramach uzyskanych środków naukowcy będą mogli sfinansować konkretne zadania badawcze, takie jak badania wstępne, badania pilotażowe,
kwerendy biblioteczne czy archiwalne, a także wyjazdy konferencyjne oraz szkoleniowe.

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 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: 15.07.2016.
http://ncbir.gov.pl/programy-krajowe/goglobal/aktualnosci/art,3299,i-konkurs-w-ramach-programu-go_global-pl-zwiekszenieskali-komercjalizacji-na-rynkach-swiatowych-wynikow-badan-naukowych-lub-pra.html
CZWARTY POLSKO-IZRAELSKI KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE
Konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela
i Europy. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest
realizowany zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie
przemysłowych prac badawczo-rozwojowych zawartej w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Państwa Izrael. Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu
dołączenia ich do portfolio EUREKI.
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w IV konkursie polsko-izraelskim wynosi
2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu
w skład Wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 zł.
Wnioskodawcą w konkursie mogą być następujące podmioty:

mikro-, mały lub średni przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone
w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. grupa jednostek organizacyjnych, której liderem jest przedsiębiorca i w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty: co najmniej jedna
jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83
rozporządzenia nr 651/2014, oraz co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego
przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
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Dofinansowanie ma być przeznaczone na badania przemysłowe lub prace rozwojowe.
W przypadku jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt
83 rozporządzenia nr 651/2014, intensywność dofinansowania realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Termin składania wniosków: 19.07.2016.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/iv-konkurs-pl-il/art,4179,czwarty-polskoizraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html
TANGO 2
Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych
w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania
dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.
Termin naboru wniosków pełnych (dla wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu): 29.07.2016.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-2/aktualnosci/art,4338,wspolne-przedsiewziecie-tango-2-otwarcienaboru-wnioskow-pelnych.html
EUROGIA 2020
EUROGIA2020 to długoterminowa strategiczna inicjatywa klastrowa funkcjonująca w ramach inicjatywy EUREKA. Ma na celu
wspieranie i promowanie międzynarodowych projektów w zakresie niskoemisyjnych technologii energetycznych. Zasady
dofinansowania polskich partnerów w projektach EUROGIA są takie same jak w EUREKA.
Termin składania wniosków: 16.09.2016, 11.11.2016.
http://www.eurekanetwork.org/content/eurogia2020
CORNET
Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.
Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane
przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania
branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim
zastosowaniu w przemyśle.
NCBR zaplanowało budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/.
Termin składania wniosków międzynarodowych: 28.09.2016, godz. 12:00.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 28.09.2016.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 12.10.2016.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,4304,22-konkurs-wramach-inicjatywy-cornet.html
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: 14.10.2016.
http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,3983,nabory-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w2016-roku.html
WSPÓŁPRACA POLSKA-TURCJA
W związku z trwającymi ustaleniami warunków drugiego konkursu polsko-tureckiego, NCBR informuje, że konkurs zostanie
ogłoszony w sierpniu 2016 r. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone na stronie
internetowej NCBR w dniu ogłoszenia konkursu.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/ii-konkurs/art,4285,wspolpraca-polskaturcja-przygotowania-do-ogloszenia-drugiego-konkursu-aktualizacja.html
EUROSTARS
Program Eurostars ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie
badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach
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Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-,
małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa).
Nabór planowany jest w drugiej połowie 2016 roku.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/


działania wdrażane przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

SZYBKA ŚCIEŻKA - PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ
MSP
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
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 powyżej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Wartość prac realizowanych na
zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Planowany termin naboru wniosków: 29.07.2016.
http://ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/
PODDZIAŁANIE 4.1.2 REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE
Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) umożliwią zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Agendy pozwolą na wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów.
Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, wpisujące się w zakres regionalnych
agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw
(projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).
W ramach konkursu projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi:

co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”,
określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego
wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz

co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych
przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.
Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.
Konsorcjum w danym składzie może złożyć w konkursie maksymalnie jeden wniosek.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi czterysta milionów złotych, w tym:

trzysta siedemdziesiąt dwa miliony złotych – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) oraz

dwadzieścia osiem milionów złotych – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa
mazowieckiego).
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 8 000 000 PLN.
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu
(intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się
zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu:

w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 1 rozporządzenia MNiSW) lub

pomiędzy przedsiębiorcą, a co najmniej jedną jednostką naukową, będącą organizacją prowadzącą badania i upo-
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wszechniającą wiedzę (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 2 rozporządzenia MNiSW) lub

z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit.
b rozporządzenia MNiSW. Szczegółowe warunki przyznania premii określa Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.2, dostępny na stronie IP.
Wdrożenie wyników projektu powinno być dokonane w okresie 3 lat od zakończenia projektu. Przez wdrożenie rozumie się:

wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług,

udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub konsorcjantowi/konsorcjantom praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,

sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej przedsiębiorcy spoza konsorcjum (za wdrożenie nie uznaje się
zbycia wyników tych badań w celu ich dalszej odsprzedaży).
Planowany termin naboru wniosków: 29.07.2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122016/
1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R-INNOSTAL
Program sektorowy dla przemysłu stalowego.
W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace
rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów
wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu. Konkurs skierowany do przedsiębiorców.
Termin składania wniosków: 15.09.2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs2122016innostal/
TECHMATSTRATEG
Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”.
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społecznogospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych w tej dziedzinie.
Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych:

Technologie materiałów konstrukcyjnych;

Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;

Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych
w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii
oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln
PLN.
Planowany termin naboru wniosków: 28.10.2016.
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/aktualnosci/art,4353,ikonkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg.html
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_strategiczne/techmatstrateg/techmatstrateg.pdf
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.
O dofinansowanie mogą się ubiegać złożone z co najmniej trzech podmiotów konsorcja, realizujące projekty o wartości minimum 5 mln zł. Maksymalny czas realizacji zgłoszonych projektów wynosi 36 miesięcy.
Termin składania wniosków: 30.09. 2016.
http://ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-iiikonkurs/aktualnosci/art,4296,iii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-ilesnictwo-biostrateg.html
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DEMONSTRATOR PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B+R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ/DEMONSTRACYJNEJ
W ramach Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Wsparcie będzie kierowane wyłącznie do dużych przedsiębiorstw na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z tworzeniem linii pilotażowych.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 500 000 000
PLN, w tym:

indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej
rozwiniętych) wynosi 50 000 000 PLN;

indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 450 000 000 PLN.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 mln PLN.
Planowany termin naboru wniosków: 31.10.2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122016/
PODDZIAŁANIE 4.1.4 PROJEKTY APLIKACYJNE
W ramach Poddziałania 4.1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmuje badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014
(projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
Przedstawione prace i ich wyniki muszą mieć charakter innowacji przełomowej o poziomie światowym.
W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 projekty mogą być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład
mogą wchodzić:

co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”,
określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego
wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz

co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących
w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.
Planowany termin naboru wniosków: 3.10-2.11.2016.
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/poddzialanie-414/
PODDZIAŁNIE 1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R- INNOMOTO
Program sektorowy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Planowany termin naboru wniosków: 5.10-21.11.2016.
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się
wyłącznie przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Termin składania wniosków: 30.12.2016.
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112016/
SZYBKA ŚCIEŻKA - PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ
MSP W REGIONACH SŁABIEJ ROZWINIĘTYCH
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
Adresatami konkursu są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionach słabo rozwiniętych (wszystkie województwa oprócz woj. mazowieckiego).
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”.
Planowany termin naboru wniosków: 1.09-30.12.2016.
PODDZIAŁANIE 1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R

PBSE – program sektorowy dla przemysłu elektroenergetycznego
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21 października 2015 r. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaakceptowała Studium Wykonalności
Programu Sektorowego Elektroenergetyki, które zostało przygotowane i złożone przez organizacje i firmy branży
energetycznej zrzeszone w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej (PKEE), w tym PTPiREE.
Studium Programu Sektorowego w wersji zaakceptowanej przez NCBR zakłada realizację projektów B+R (tzw. agenda badawcza) w ramach pięciu Problemów Badawczych:

W jaki sposób ograniczyć zbyt wysoki poziom emisji zanieczyszczeń przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego?

Jak podnieść konkurencyjność odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie elektroenergetycznym, by
zwiększyć udział energii pozyskiwanej z tych źródeł w miksie paliwowym sektora elektroenergetycznego?

W jaki sposób poprawić efektywność energetyczną w sektorze elektroenergetycznym?

Jak przygotować sektor elektroenergetyczny do nadchodzącego intensywnego rozwoju obszaru inteligentnej
energii?

W jaki sposób zapewnić gotowość sektora do nadchodzącego, intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej?
Problemy badawcze zostały podzielone na 21 Strategicznych Obszarów Badawczych, a te z kolei na 41 Zagadnień
Badawczych. Cała agenda dotyczy czterech makro-obszarów: energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej,
sieci elektroenergetycznych oraz nowych produktów i usług.
Rozpoczęcie naboru wniosków - III kwartał 2016 r., zakończenie naboru - IV kwartał 2016 r.


IUSER – program sektorowy dla taboru inteligentnych urządzeń i systemów do energetyki rozproszonej lub rozsianej.
Wśród proponowanych grup tematycznych programu znalazły się:

systemy sterowania zasobnikami i magazynowaniem energii,

sterowanie generacją rozproszoną, metody i systemy podnoszenia efektywności energetycznej,

budowa infrastruktury dla usług M2M i Internetu Rzeczy,

opracowanie ram bezpieczeństwa informatycznego urządzeń i oprogramowania inteligentnych sieci energetycznych,

opracowanie ram standaryzacyjnych dla interoperacyjności i wymienności.
Rozpoczęcie naboru wniosków - III kwartał 2016 r., zakończenie naboru - IV kwartał 2016 r.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)
http://www.parp.gov.pl/index/main/
- działania wdrażane przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój
Harmonogram naborów:
http://www.parp.gov.pl/rok-2016-2
PODDZIAŁANIE 2.3.4 OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
W ramach Poddziałania 2.3.4 dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji. Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw
z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu
zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo

realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli
podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór
użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na
wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego
lub średniego przedsiębiorcy. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł. Maksymalna wartość
kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości
kosztów kwalifikowalnych.
Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę
oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
Termin składania wniosków: 20.01.2017.

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK
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: 31.08.2016.
PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
Termin składania wniosków: 30.01.2017.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
Wsparcie na badania, rozwój, innowacje. Budżet programu 8,61 mld euro.
Harmonogram POIR: (28.06.2016)
http://www.poir.gov.pl/media/21683/harmonogram_VII_wersjaCLEAR.pdf
http://www.poir.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS)
Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska. Budżet programu 27,41 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.pois.gov.pl/media/21981/harmongram_20160630.pdf
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.
Harmonogram naborów:
http://www.power.gov.pl/media/20703/harmonogram_31_05_wersja_czyta.pdf
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/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW)
POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącznie
pięciu województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińskomazurskiemu. Budżet programu 2,00 mld euro.
Harmonogram naborów:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/20153/Harmonogram_naborow_POPW_2016_aktualizacja_20_05_2016.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
REGIONALNE PORGRAMY OPERACYJNE (RPO)
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.
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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.
Województwo dolnośląskie http://www.rpo.dolnyslask.pl/
Województwo kujawsko – pomorskie http://2007-2013.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/k-p-rpo-200142020.html
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/
Województwo podkarpackie http://www.podkarpackie.pl/
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/

INNE
KONKURS - WIZJA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO
Konkurs „Jak widzisz przyszłość bezpieczeństwa jądrowego?” adresowany jest do młodych profesjonalistów (do 35 roku
życia) w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
(IAEA). Esej może być napisany w jednym z oficjalnych języków IAEA, tj. po angielsku, arabsku, chińsku, francusku, hiszpańsku
lub rosyjsku. Objętość nie powinna przekraczać 2 500 słów.
Autor zwycięskiego eseju, oprócz nagrody pieniężnej (2 tys. EUR), otrzyma możliwość zaprezentowania swojej pracy podczas
międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu nuklearnemu, w dniach 5-9 grudnia 2016 r. w Wiedniu.
Prace należy przesyłać mailem na adres NUSECessay2016@iaea.org do 12.08.2016.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/jak-widzisz-przyszlosc-bezpieczenstwa-jadrowego-napisz-esej-i-wygraj-2000-euro
Źródło: KPK PB UE
POPULARYZATOR NAUKI 2016
W konkursie nagradzane są osoby, zespoły czy instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. Zwycięzcy otrzymają tytuł Popularyzatora Nauki oraz statuetkę.
W tym roku nagrody przyznane będą w kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.
W kategorii Naukowiec - która od lat cieszy się w konkursie największą popularnością - dużych zmian nie ma. Rywalizować
mogą osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi. Jak
zwykle w tej kategorii przyjmowane będą zgłoszenia naukowców, którzy popularyzują naukę wśród osób niezwiązanych z ich
dziedziną.
Z kolei w kategorii Animator mogą się zgłaszać osoby nie mające stopnia doktora - oraz doktorzy, którzy nie pracują jako
naukowcy (nie są pracownikami naukowymi ani nauczycielami akademickimi). Do rywalizacji w tej kategorii zaproszeni są
więc m.in. studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni czy osoby niezwiązane z instytucjami naukowymi.
Nowością w konkursie jest kategoria Zespół. Szansę na tytuł Popularyzatora Nauki zyskają grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, które niekoniecznie identyfikują się z jedną, określoną placówką. Mogą to być np. osoby realizujące wspólnie
projekty popularnonaukowe albo zespoły działające "ponad granicami" administracyjnymi instytucji naukowych. Mogą to być
również grupy znajomych czy internautów, wspólnie promujących naukę albo koła naukowe.
Kategoria Instytucja powstała z myślą o instytucjach naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstwach. Dzięki niej osiągnięciami w promocji nauki będą mogły się pochwalić np. instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne przedsiębiorstwa.
O nagrodę w kategorii Media mogą zawalczyć dziennikarze, media czy redakcje. W tej grupie kandydować mogą też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe - np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.
Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami, a w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem przedstawicieli. To
nie wszystko: kandydata do nagrody nominować może każdy (- za zgodą zgłaszanego). Formularz zgłoszeniowy opublikowany
będzie w połowie sierpnia na stronie serwisu PAP - Nauka w Polsce.
Zgłoszone kandydatury oceni kapituła, w której znajdą się popularyzatorzy nauki, przedstawiciele środowiska naukowego,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Prasowej.
Termin składania zgłoszeń: 08-10.2016.
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/popularyzator-nauki-2016-na-horyzoncie-nowe-kategorie
Źródło: PAP
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: Tapeciarnia.pl
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2016.07.12
Lublin
Białe certyfikaty – nowe zasady
wsparcia efektywności energetycznej
Cykl warsztatów: „Białe certyfikaty –
nowe zasady wsparcia efektywności
energetycznej” ma na celu przedstawienie systemu białych certyfikatów,
który jest w Polsce mechanizmem
wspierającym efektywność energetyczną. Wymusza on wprowadzenie
długofalowych działań pro oszczędnościowych
w sektorach
publicznych oraz prywatnych.
Polityka energetyczna Polski i Unii
Europejskiej narzuca nam zwiększenie efektywności wykorzystania
energii o 20% do 2020 r. Obowiązek
ten wynika z
dyrektywy UE
z 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dlatego
też niezbędna była nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej.
Nowa Ustawa ma mobilizować podmioty do:

Oszczędnego i efektywnego
wykorzystania energii,

Zmniejszenia jej zużycia,

Zmniejszenia strat podczas
przesyłu i dystrybucji: energii
elektrycznej, ciepła i gazu.
Nowe przepisy doprecyzowują działania poprawiające efektywność
energetyczną. Istotne zmiany dotkną
procedury wydawania białych certyfikatów, a mianowicie zrezygnowano
z procedury przetargowej, a świadectwa nie będą już wydawane za
przedsięwzięcia już zrealizowane.
Zmiany nie ominęły również kwestii
przeprowadzania audytów oraz
uiszczania opłaty zastępczej.
W programie m.in.:

analiza projektu Ustawy
o Efektywności Energetycznej,

efektywność energetyczna w
świetle: ustawy o EE, Dyrektywy 2012/27/UE,

nowa procedura przyznawania świadectw,

nowe zasady rozliczania
obowiązku,

najważniejsze daty - kiedy
nowe przepisy,

okres przejściowy,

stopniowe ograniczanie opłaty zastępczej,



porównanie dotychczasowych
zasad z nowymi,

zmiany w przeprowadzaniu
audytu efektywności energetycznej,

zmiany dla przemysłu energochłonnego wynikające z projektu Ustawy,

rodzaje kwalifikowanych inwestycji,

kary wymierzane za brak
realizacji przedsięwzięcia oraz
brak realizacji obowiązku
zakupu świadectw,

proces realizacji inwestycji
efektywnościowej,

potencjał oszczędności na tle
zysku firmy,

oszczędzanie energii, przykłady przedsięwzięć oraz ich
potencjał.
http://oze.citybrand.pl/wydarzenia/biale-certyfikatynowe-zasady-wsparcia-efektywnoscienergetycznej/

2016.07.14
Katowice
Warsztaty - System wsparcia
OZE po nowelizacji - co nowego?
Warsztaty przedstawiające systemy
wsparcia OZE po nowelizacji będą
poświęcone wielu ważnym aspektom
związanym z tematyką OZE - podstawy prawne, w tym minimalny zakres
implementacji; zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe
podejście i zasady wejścia do systemu; zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym; zakres zmian dotyczący
systemów wsparcia OZE; nowe podmioty w systemie wsparcia; gwarancja
poziomu wsparcia oraz rozwiązania
okresu przejściowego.
http://www.masterinstitute.pl/program,206,SYSTEM%20WSPA
RCIA%20PO%20NOWELIZACJI%20%20CO%20NOWEGO

2016.07.15
Katowice
Audyty efektywności energetycznej - zagadnienia praktyczne
Podczas warsztatów poświęconych
audytom efektywności energetycznej

poruszone zostaną takie zagadnienia
jak: zasady funkcjonowania systemu
białych certyfikatów; obszary i zasady
przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie
firmy do audytu efektywności energetycznej.
http://www.masterinstitute.pl/program,209,AUDYTY%20EFEK
TYWNO%C5%9ACI%20ENERGETY
CZNEJ

2016.07.18 - 2016.07.20
Sheffield, Wielka Brytania
Carbon Capture and Storage
Faraday Discussion
Celem dyskusji Faradaya jest zgromadzenie różnych grup naukowców do
wieloaspektowego przedyskutowania
zagadnień problemowych. Pierwsza
grupa to naukowcy z kręgu nauk
chemicznych, którzy pracują nad
nowymi potencjalnymi materiałami
i procesami wychwytywania dwutlenku węgla, właściwości fizycznych
mieszanin CO2 i gazu oraz wykorzystania dwutlenku węgla. Druga grupa
to naukowcy z obszaru energetyki
i inżynierii procesowej, którzy szukają
sposobów na wprowadzenie nowych
technologii do realnych procesów
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.
http://www.rsc.org/events/detail/1828
8/

2016.08.16
Warszawa
Rok 2016 - dwie ustawy o efektywności energetycznej! Dwa
uprawnienia i dwa obowiązki
Podczas szkolenia zatytułowanego:
"Rok 2016 - dwie ustawy o efektywności energetycznej! Dwa uprawnienia i dwa obowiązki" przedstawione
zostaną następujące zagadnienia:

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25
października 2012 r.
2012/27/UE – funkcjonowanie
systemu do 2020 r.

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. –
najistotniejsze zmiany w stosunku do aktualnego systemu
wsparcia

Wydarzenia


Przetarg efektywnościowy –
prawo i spostrzeżenia praktyczne

Zasady „przyznawania” białych certyfikatów

Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów

Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych.
http://euro-con.pl/pl/konferencjes z k o len i a /a ktu a ln e wydarzenia/details/100-rok-2016dwie-ustawy-o-efektywnoscienergetycznej-dwa-uprawnienia-idwa-obowiazki?xref=112

2016.08.23 - 2016.08.25
Zakopane
XIX Konferencja EkonomicznoTechniczna Przedsiębiorstw
Ciepłowniczych i Elektrociepłowni
Do udziału w konferencji zaproszeni
zostali przedstawiciele kierownictw
oraz kadry technicznej i ekonomicznej przedsiębiorstw ciepłowniczych,
elektrociepłowni, ciepłowni, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej
oraz firm współpracujących z ciepłownictwem. Podczas konferencji
poruszane będą m.in. następujące
tematy:

Ciepłownictwo systemowe
i implikacje wynikające
z europejskiej strategii dla
ciepłownictwa i chłodnictwa
oraz przepisów związanych
z ochroną środowiska.

Nowa ustawa o efektywności energetycznej – zmiany
w zakresie systemu białych
c e r t y f i k a t ó w , au d y t ó w
przedsiębiorstw, opłaty zastępczej – z punktu widzenia
ustawodawcy.

Stan obecny i perspektywy
rozwoju odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie
polskim – studium przypadku: geotermia, instalacja
TUOK, instalacja na biomasę.

Fundusze krajowe i europejskie na dostosowanie do
wymogów efektywnego
systemu ciepłowniczego oraz
na modernizację i rozwój
systemów ciepłowniczych –
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z jakich programów, dla kogo,
na jakie projekty?

Aspekty praktyczne podatku
od nieruchomości od infrastruktury ciepłowniczej.

Jednolity Plik Kontrolny
wprowadzony nowelizacją
ustawy – Ordynacja podatkowa – nowy obowiązek podatników prowadzących księgi
rachunkowe przy użyciu programów komputerowych.

Możliwości bezpiecznego
i efektywnego lokowania
środków finansowych w kontekście zmieniających się
warunków rynkowych.

Nowoczesne technologie
w ciepłownictwie systemowym
http://www.igcp.org.pl/node/1743

2016.08.24
Warszawa
System aukcyjny w nowelizowanej ustawie o OZE - nowe podmioty, nowe zasady rozstrzygania aukcji, analiza zmodyfikowanych regulacji prawnych
Specjalistyczne warsztaty są dedykowane szeroko pojętej problematyce
systemu aukcyjnego, o którym mowa
w przepisach ustawy o odnawialnych
źródłach energii. Przedmiotem spotkania będzie szczegółowe omówienie regulacji prawnych związanych
z ogłaszaniem, przeprowadzaniem
i rozstrzyganiem aukcji, w brzmieniu
nadanym im przez przepisy ustawy
z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych ustaw.
Prowadzący dokonają analizy m.in.
wymagań stawianych przez przepisy
ustawy wobec wytwórców zamierzających przystąpić do aukcji,
z uwzględnieniem regulacji budzących
największe kontrowersje i wątpliwości.
W toku spotkania przedstawione
zostaną główne założenia związane
z funkcjonowaniem internetowej
platformy aukcyjnej oraz możliwe
parametry pierwszej aukcji, w kontekście uchwalonej nowelizacji ustawy. Podczas warsztatów rozważane
i dyskutowane będą także poszczególne elementy oferty aukcyjnej,
w tym w aspekcie zmodyfikowanych
postanowień art. 39 ustawy o odna-

wialnych źródłach energii, określającego dopuszczalną łączną wartość
pomocy publicznej dla wytwórcy
energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/warsztaty-komputerowesystem-aukcyjny-w-nowej-ustawie-oOZE-nowe-zasady-rozstrzyganiaaukcji/

2016.09.04 - 2016.09.09
Lizbona, Portugalia
XI Konferencja Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, Systemów Wodnych i Środowiska
SDEWES
XI Konferencja Zrównoważonego
Rozwoju Energetyki, Systemów
Wodnych i Środowiska - SDEWES
poświęcona będzie doskonaleniu
i upowszechnianiu wiedzy na temat
metod, zasad i technologii służących
zwiększeniu trwałości rozwoju gospodarczego poprzez uniezależnienie
tego rozwoju od eksploatacji zasobów naturalnych. W zamian proponuje się gospodarkę opartą na wiedzy, z uwzględnieniem filarów gospodarczych, środowiskowych i społecznych.
http://lisbon2016.sdewes.org/

2016.09.07
Katowice
Warsztaty - System aukcyjny
w nowelizowanej ustawie o OZE
- nowe podmioty, nowe zasady
rozstrzygania aukcji, analiza
zmodyfikowanych regulacji
prawnych
Specjalistyczne warsztaty są dedykowane szeroko pojętej problematyce
systemu aukcyjnego, o którym mowa
w przepisach ustawy o odnawialnych
źródłach energii. Przedmiotem spotkania będzie szczegółowe omówienie regulacji prawnych związanych
z ogłaszaniem, przeprowadzaniem
i rozstrzyganiem aukcji, w brzmieniu
nadanym im przez przepisy ustawy
z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych ustaw.
Prowadzący dokonają analizy m.in.
wymagań stawianych przez przepisy
ustawy wobec wytwórców zamierzających przystąpić do aukcji,
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z uwzględnieniem regulacji budzących
największe kontrowersje i wątpliwości.
W toku spotkania przedstawione zostaną główne założenia związane z funkcjonowaniem internetowej platformy aukcyjnej oraz możliwe parametry pierwszej aukcji, w kontekście uchwalonej
nowelizacji ustawy. Podczas warsztatów
rozważane i dyskutowane będą także
poszczególne elementy oferty aukcyjnej,
w tym w aspekcie zmodyfikowanych
postanowień art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii, określającego
dopuszczalną łączną wartość pomocy
publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła
energii.
http://www.powermeetings.eu/konferen
cje/en/warsztaty-komputerowe-systemaukcyjny-w-nowej-ustawie-o-OZEnowe-zasady-rozstrzygania-aukcji/

2016.09.08 - 2016.09.09
Coimbra, Portugalia
Behave 2016 - 4th European Conference on Behaviour and Energy
Efficiency
Behave 2016 ma na celu stworzenie
forum dla naukowców i praktyków zajmujących się końcową fazą wykorzystania efektywności energetycznej. Podczas
konferencji uczestnicy będą mieli okazję
zaprezentować najnowsze wyniki swych
badań, nowe technologie i najlepsze
praktyki w zakresie efektywności energetycznej, w tym rozumienia postaw
i wpływania na zachowania związane
z efektywnością energetyczną. Badania
zachowań związanych z zużyciem energii
odgrywa zasadniczą rolę dla osiągnięcia
bardziej zrównoważonego systemu
energetycznego i jest szczególne ważne
w obliczu wyzwań, takich jak bezpieczeństwo dostaw, zmiany klimatyczne
i inteligentne sieci.
http://www.uc.pt/en/org/inescc/org_scie
ntific_events/behave2016

cie potrzeb społecznych, gospodarczych i ekologicznych.
Do szczegółowych zadań konferencji
będzie należało:

zapoznanie uczestników
z wynikami aktualnie prowadzonych badań dotyczących
wymiany ciepła oraz pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych,

zaprezentowanie oryginalnych
prac prowadzonych zarówno
w świecie nauki, jak i w praktyce, a związanych z tematyką
obrad,

rozpropagowanie i umożliwienie przeniesienia niektórych interesujących osiągnięć
naukowych do rzeczywistych
rozwiązań technologicznych
celem praktycznego ich wykorzystania,

zapoznanie się z uwagami
i potrzebami w zakresie odnawialnych źródeł energii
i wymiany ciepła, ułatwiającymi projektowanie i eksploatację systemów ciepłowniczych,
urządzeń cieplnych oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,

zaznajomienie się z metodyką
prezentacji prac (prezentacje
ustne, sesje plakatowe), przebiegiem dyskusji itp. - ten cel
szczególnie skierowany do
młodych naukowców
(doktorantów) biorących
udział w konferencji.
http://www.htrse.zut.edu.pl/

2016.09.11 - 2016.09.14
Międzyzdroje
XX Forum Ciepłowników Polskich
Jubileuszowe XX Forum Ciepłowników Polskich odbędzie we wrześniu
w Międzyzdrojach. Podczas licznych
sesji tematycznych będzie możliwość
przedyskutowania m.in. takich tematów: rola przedsiębiorstw ciepłowniczych w budowaniu miasta przyszłości; innowacyjność w ciepłownictwie;
spojrzenie w przyszłość; ciepłownictwo z perspektywy samorządu. Obradom XX FCP towarzyszyć będzie
wystawa EXPO FCP, na której zainteresowane firmy będą mogły zaprezentować swoje produkty i usługi. Do
dyspozycji gospodarzy stoisk oraz ich
gości będzie infrastruktura Międzynarodowego Domu Kultury.
http://www.fcp.org.pl/XX_FCP_zapro
szenie.html

2016.09.11 - 2016.09.15
Sheffield, Wielka Brytania
14th International Conference
on Carbon Dioxide Utilization
Konferencja będzie poświęcona
trzem głównym tematom; CO2 Splitting, CO2 Insertion and Enabling technologies. Zagadnienia te będą przedstawione podczas prezentacji plenarnych, głównych przemówień oraz
sesji plakatowych. podczas tegorocznej konferencji po raz pierwszy zaprezentują się studenci i naukowcy na
wczesnych etapach kariery.
http://iccdu2016.org.uk/

2016.09.10 - 2016.09.13
Międzyzdroje
Konferencja "Wymiana ciepła
i odnawialne źródła energii HTRSE
- 2016"
Ogólnym celem konferencji jest spotkanie i wymiana poglądów między reprezentantami nauki i praktyki na temat
zagadnień związanych z szeroko rozumianą wymianą ciepła oraz z wykorzystaniem energii odnawialnych w aspekŹródło: Tapeciarnia.pl
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2016.09.13 - 2016.09.15
Bielsko-Biała
Międzynarodowe Energetyczne
Targi Bielskie ENERGETAB
2016
Międzynarodowe Energetyczne Targi
Bielskie ENERGETAB 2016 zgromadzą ponad 700 wystawców z kilkunastu krajów Europy i Azji, którzy zademonstrują swoje najnowsze produkty
dla modernizującej się polskiej energetyki. Wśród wystawców spotkamy
zarówno dobrze znane międzynarodowe korporacje dostarczające pełny
wachlarz produktów na globalne
rynki, jak też większość liczących się,
krajowych dostawców najbardziej
zaawansowanych technologicznie
maszyn, urządzeń i aparatów, służących niezawodnemu wytwarzaniu
i dostarczaniu energii elektrycznej.
http://www.energetab.pl/index.php

2016.09.14
Katowice
Seminarium - Nowa ustawa
o efektywności energetycznej zasady uzyskiwania wsparcia sposób realizacji obowiązku ostatni przetarg
Celem seminarium jest analiza rozwiązań nowej ustawy o efektywności
energetycznej, odnoszących się do
zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, w tym porównanie nowego stanu prawnego ze
stanem obecnym, w szczególności
w kontekście praw i obowiązków
podmiotów wnioskujących o wydanie
tych świadectw.
Prowadzący w sposób usystematyzowany przedstawią różnice w uregulowaniach dotyczących „nowego”
i „starego” systemu wsparcia, wskazując na ich skutki w kontekście prowadzonych przez Prezesa URE postępowań w przedmiocie wydania świadectw efektywności energetycznej.
W trakcie wykładu nasi eksperci
podzielą się wnioskami wynikającymi z dotychczas przeprowadzonych
przetargów na wybór przedsięwzięć
służących poprawie efektywności
energetycznej, w takim zakresie,
w jakim będą one aktualne na gruncie
projektowanej ustawy, w tym
w szczególności, w zakresie, w jakim
będą mogły okazać się przydatne
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podczas aplikowania do przewidywanego w tym roku ostatniego już przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, który zostanie ogłoszony
przez Prezesa URE w oparciu o dotychczasowe regulacje.
Przepisy nowej ustawy przewidują
wprowadzenie, wynikającego z zapisów Dyrektywy 2012/27/UE, nowego
obowiązku sporządzania audytów
energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. W trakcie seminarium zostaną omówione kwestie dotyczące
uwarunkowań prawnych w tym obszarze.
Kolejnym istotnym zagadnieniem
podlegającym regulacjom nowej ustawy są zmiany w zakresie wyznaczania
podstawy obowiązku, polegającego
obecnie w zamyśle prawodawcy na
uzyskaniu oszczędności energii finalnej, a także zmiany dotyczące sposobu i zasad realizacji tego obowiązku,
w tym poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Założeniem prowadzących szkolenie jest, aby wiedza
zdobyta w tym względzie podczas
seminarium, pozwoliła podmiotom
zobowiązanym w racjonalny sposób
zaplanować działania mające na celu
wywiązanie się z tego obowiązku.
Poruszane w trakcie seminarium
zagadnienia będą mieć więc istotne
znaczenie zarówno dla tych podmiotów, które zamierzają skorzystać
z systemu wsparcia, uzyskując wsparcie finansowe poprzez uczestnictwo
w realizacji przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej, jak i dla podmiotów zobowiązanych do uzyskania oszczędności energii finalnej na poziomie określonym
przepisami uchwalonej ustawy.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/efektywnosc-energetyczna2016-nowelizacja-ustawy-zmiany-wsystemie-wsparcia/

2016.09.14 - 2016.09.15
Warszawa
IV Konferencja Smart City Forum
Smart City Forum stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącą
budowy i funkcjonowania miast, które stają się inteligentne, niezależnie
od tego na jakim poziomie rozwoju
znajduje się organizacja. Przemiana ta

dotyka wielorakich aspektów życia,
począwszy od transportu, poprzez
ekologię, energetykę, budownictwo
czy wreszcie wypracowywanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami.
Platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną,
jaką jest Smart City Forum, pozwala
na efektywną wymianę opinii oraz
doświadczeń w zakresie inteligentnych miast, dotyczącą rozwoju polskich - jaki i innych - miast z całego
świata.
Możliwość spotkania z decydentami
szczebla krajowego, administracji
rządowej, znanymi ekspertami z takich branż jak: deweloperska, medyczna, transportowa, energetyczna,
edukacyjna czy również usług publicznych sprawia, że Smart City Forum
jest pierwszą w Polsce inicjatywą
poświęconą inteligentnym miastom
w takiej skali i z takim zapleczem
merytorycznym.
http://smartcityforum.pl/

2016.09.14
Bruksela, Belgia
Dzień Informacyjny obszaru
Środowisko
Komisja Europejska organizuje
w Brukseli dzień informacyjny służący
prezentacji konkursów o tematyce
środowiskowej, które zostaną uruchomione jesienią 2016 roku:

„Greening the Economy”

„Industry 2020 in the Circular Economy”

„Smart and Sustainable Cities”, „Sustainable Food Security – Resilient and resourceefficient value chains” oraz „Blue Growth –
Demonstrating an Ocean of
Opportunities”.
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni
są przedstawiciele środowiska naukowego, stowarzyszenia MŚP, przedsiębiorstw, przemysłu oraz instytucje
europejskie.
Dzień informacyjny odbędzie się
w środę, 14 września 2016 w budynku Charlemagne Komisji Europejskiej,
przy Rue de la Loi 170, w Brukseli.
W tym dniu partnerzy projektu
NCPsCaRE zorganizują także spotkania brokerskie (wkrótce więcej infor-
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macji pod adresem http://www.ncpscare.eu/).
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzieninformacyjny-obszaru-srodowisko

2016.09.15
Warszawa
Nowa ustawa o efektywności
energetycznej - zasady uzyskiwania wsparcia - sposób realizacji
obowiązku - ostatni przetarg
Celem seminarium jest analiza rozwiązań nowej ustawy o efektywności
energetycznej, odnoszących się do
zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, w tym porównanie nowego stanu prawnego
ze stanem obecnym, w szczególności
w kontekście praw i obowiązków
podmiotów wnioskujących o wydanie
tych świadectw.
Prowadzący w sposób usystematyzowany przedstawią różnice w uregulowaniach dotyczących „nowego”
i „starego” systemu wsparcia, wskazując na ich skutki w kontekście prowadzonych przez Prezesa URE postępowań w przedmiocie wydania świadectw efektywności energetycznej.
W trakcie wykładu nasi eksperci
podzielą się wnioskami wynikającymi z dotychczas przeprowadzonych
przetargów na wybór przedsięwzięć
służących poprawie efektywności
energetycznej, w takim zakresie,
w jakim będą one aktualne na gruncie
projektowanej ustawy, w tym
w szczególności, w zakresie, w jakim
będą mogły okazać się przydatne
podczas aplikowania do przewidywanego w tym roku ostatniego już przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, który zostanie ogłoszony
przez Prezesa URE w oparciu o dotychczasowe regulacje.
Przepisy nowej ustawy przewidują
wprowadzenie, wynikającego z zapisów Dyrektywy 2012/27/UE, nowego
obowiązku sporządzania audytów
energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. W trakcie seminarium zostaną omówione kwestie dotyczące
uwarunkowań prawnych w tym obszarze.
Kolejnym istotnym zagadnieniem
podlegającym regulacjom nowej ustawy są zmiany w zakresie wyznaczania
podstawy obowiązku, polegającego
obecnie w zamyśle prawodawcy na
uzyskaniu oszczędności energii finalnej, a także zmiany dotyczące sposo-

bu i zasad realizacji tego obowiązku,
w tym poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Założeniem prowadzących szkolenie jest, aby wiedza
zdobyta w tym względzie podczas
seminarium, pozwoliła podmiotom
zobowiązanym w racjonalny sposób
zaplanować działania mające na celu
wywiązanie się z tego obowiązku.
Poruszane w trakcie seminarium
zagadnienia będą mieć więc istotne
znaczenie zarówno dla tych podmiotów, które zamierzają skorzystać
z systemu wsparcia, uzyskując wsparcie finansowe poprzez uczestnictwo
w realizacji przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej, jak i dla podmiotów zobowiązanych do uzyskania oszczędności energii finalnej na poziomie określonym
przepisami uchwalonej ustawy.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/efektywnosc-energetyczna2016-nowelizacja-ustawy-zmiany-wsystemie-wsparcia/

2016.09.15
Sheffield, Wielka Brytania
CO2 Forum
Forum CO2 2016 odbędzie się
w Sheffield (Wielka Brytania) w połączeniu z kolejną edycją Międzynarodowej Konferencji ICCDU- Interna-

tional Conference on Carbon Dioxide Utilisation. Wydarzenie będzie
stanowić forum dla naukowców,
emiterów przemysłu i użytkowników,
a także decydentów do omówienia
najnowszych problemów i pokonania
potencjalnych przeszkód i barier.
http://co2forum.cpe.fr/2016 -co2forum/

2016.09.15
Warszawa
Międzynarodowa Konferencja
i Wystawa NAFTA -GAZCHEMIA
Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „NAFTA-GAZ-CHEMIA” to
coroczne wydarzenie gromadzące już
od pierwszej edycji, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu, energetyki
i chemii. To jedno z ważniejszych
w y d a r z e ń b r a n ż y p a l i w ow o energetyczno-chemicznej, cenne
źródło specjalistycznych informacji
oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sfer rządowych i biznesowych.
Niewątpliwym osiągnięciem konferencji jest interesująca problematyka
przyciągająca znaczące osobistości
życia politycznego, gospodarczego
i naukowego oraz kluczowych przedstawicieli tej branży. Co roku w dys-
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kusji na temat stanu, przyszłości,
problemów i planów rozwoju sektora
paliwowego, energetycznego i chemicznego uczestniczą ważne osobistości ze strony rządu, a także kierownictwo największych przedsiębiorstw.
Główne tematy konferencji:

Odpowiedzialny rozwój program dla energii i chemii
Region Bałtyku jako konkurencyjny rynek dostaw gazu
Poszukiwania i wydobycie
r o p y
i
g a z u
Biopaliwa – ekonomia i rozwój

Polski gaz ziemny - między
liberalizacją a strategią
Infrastruktura gazowa i inwestycje

Polska chemia w łańcuchu
wartości
dodanej
Innowacyjna chemia – droga
„odpowiedzialnego rozwoju”.
http://www.naftaigaz.ztw.pl/

2016.09.19 - 2016.09.20
Bruksela, Belgia
Info Day Horizon 2020 Secure,
Clean and Efficient Energy Societal Challenge
Dzień informacyjny obszaru Energia
Programu Horyzont 2020. Podczas
spotkania przedstawione zostaną:

bieżące informacje dotyczące
europejskiej polityki dot.
efektywności energetycznej;



priorytety w zakresie efekt y wn ośc i ener g et yc zne j
w konkursach na rok 2017;

wskazówki w jaki sposób
ubiegać się o dofinansowanie.
Możliwe będzie tez skonsultowanie
się z zespołem energii EASME.
Dzień informacyjny będzie ponadto
okazją do spotkania potencjalnych
parterów projektu.
https://ec.europa.eu/easme/en/horizo
n-2020-secure-clean-and-efficientenergy-info-day

2016.09.19 - 2016.09.20
Rawa Mazowiecka
Forum Pelletu
Celem Forum Pelletu jest przedstawienie sytuacji w jakiej znajduje się
obecnie rynek pelletu w Polsce
i Europie, zainicjowanie dyskusji na
temat kierunków jego rozwoju oraz
umożliwienie nawiązania kontaktów
biznesowych. To właśnie wyjątkowi
goście, wśród których nie zabraknie
m.in. producentów i dystrybutorów
pelletu, dostawców technologii
i przedstawicieli firm certyfikujących
sprawią, że Forum będzie nową jakością na konferencyjnej mapie Polski.
Podczas dwóch dni prelekcji, warsztatów i paneli dyskusyjnych, przedstawiciele branży będą mieli okazję m.in.
zapoznać się z prawnymi, technologicznymi i marketingowymi uwarunkowaniami produkcji, handlu oraz
dystrybucji pelletu. W trakcie wyda-

rzenia zostaną również zaprezentowanie najnowsze rozwiązania z zakresu spalania pelletu w domowych piecach, kotłach i palnikach.
Bloki tematyczne Forum Pelletu:

rynek pelletu w Polsce i Europie – aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju,

sprzedaż i marketing,

prawo i certyfikacja,

produkcja pelletu: surowce,
technologie, bezpieczeństwo
produkcji,

kotły i palniki na pellet,

logistyka dostaw pelletu.
http://magazynbiomasa.pl/forum pelletu/

2016.09.21 - 2016.09.22
Londyn, Wielka Brytania
RPG 2016: Renewable Power
Generation Conference
Konferencja RPG 2016: Renewable
Power Generation stanowi forum dla
międzynarodowych naukowców,
liderów biznesu i przemysłu do dyskusji, zaprezentowania wyników
i dzielenia się wiedzą w sektorze
wytwarzania energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych.
http://conferences.theiet.org/rpgeurope/about/index.cfm

2016.09.21 - 2016.09.23
Kraków
Konferencja Energetyka i Paliwa
2016
Wydział Energetyki i Paliw zaprasza
do udziału w konferencji naukowej
z cyklu „Energetyka i Paliwa”.
Energetyka jest sektorem gospodarki,
który ma zasadnicze znaczenie dla
funkcjonowania i rozwoju państwa.
Problemy sektora energetycznego
wykraczają daleko poza zagadnienia
związane z przetwarzaniem, magazynowaniem, transportem i wykorzystaniem energii. Celem konferencji
jest wyeksponowanie interdyscyplinarności nauki i techniki w zakresie
paliw i energii, nawiązanie i zacieśnienie kontaktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki, przemysłu i administracji
związanych z tą dziedziną.
Dwie sesje plenarne poświęcone
zostaną głównym problemom funk-
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cjonowania paliw i energetyki w gospodarce i społeczeństwie:
Polityka energetyczna i ekologiczna
Polski wobec ustaleń Paryskiej Konferencji Klimatycznej,
Energetyka w społeczeństwie, wpływ
na różne aspekty życia społeczeństwa, komfort życia, zdrowie.
Podczas sesji tematycznych poruszane będą zagadnienia z następujących
zakresów:

paliwa – perspektywiczne
technologie paliwowe, problemy rozwoju gospodarki
paliwami,

energetyka – nowe technologie energetyczne, efektywność i innowacyjność w energetyce, inteligentne systemy
zarządzania energią,

środowisko – oddziaływanie
i ograniczanie oddziaływania
energetyki na środowisko,
technologie redukcji emisji
zanieczyszczeń,

polityka energetyczna i ekologiczna – uwarunkowania
i kierunki rozwoju gospodarki
paliwami i energią, związki
energetyki z rozwojem gospodarki kraju, rola państwa
w kształtowaniu rozwoju
rynków paliw i energii,

ekonomia – problemy ekonomiczne gospodarki paliwami
i energią, uwarunkowania
i możliwości finansowania

przedsięwzięć innowacyjnych,
rynek i ryzyko w sektorach
paliw i energii, funkcjonowanie firm paliwowych i energetycznych na rynku energii,

zdrowie– bezpośredni i pośredni wpływ energetyki na
zdrowie, zagrożenia, klimat
wewnętrzny oraz bezpieczeństwo i komfort w pomieszczeniach,

społeczeństwo – problemy
akceptacji technologii energetycznych, edukacja energetyczna, ubóstwo i wykluczenie energetyczne.
Tak szerokie potraktowanie tematu
odpowiada dzisiejszemu podejściu do
kwestii funkcjonowania gospodarek
i społeczeństw. Należy identyfikować
i rozwiązywać problemy obejmujące
zagadnienia, które wykraczają poza
ściśle rozumiane zakresy dyscyplin
i dziedzin naukowych czy aktywności
społecznej oraz gospodarczej. Tylko
takie podejście gwarantuje uzyskanie
rozwiązań najkorzystniejszych, spełniających wieloaspektowe kryteria
akceptacji i optymalizacji.
http://www.konferencjaeip.agh.edu.pl/
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2016.09.29 - 2016.09.30
Jachranka
XIII Targi Energii
Targi Energii stanowią unikalne forum, umożliwiające spotkanie wszystkich podmiotów uczestniczących
w krajowym rynku energii. Idea organizacji Targów Energii narodziła się
w 2004 roku, jako pierwsze tego
typu przedsięwzięcie w Polsce, mające być miejscem wymiany doświadczeń, dyskusji, nt. zmian na rynku
energii, prezentacji ofert, zawierania
porozumień handlowych, a przede
wszystkim kontaktów sprzedawców
z odbiorcami.
Tegoroczne Targi będą się cieszyć
dużym zainteresowaniem wszystkich
grup odbiorców oraz stanowić platformę dyskusji, wymiany poglądów
oraz ofert w zakresie rynku energii
w Polsce. Rokrocznie wzrasta liczba
uczestników Targów Energii (XII
Targi odwiedziło blisko 300 osób).
Wzorem poprzednich lat Targi składają się zarówno części seminaryjnej,
jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można będzie zapoznać się bezpośrednio z ofertami
sprzedawców energii elektrycznej.
http://targienergii.pl/

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

Centrum Integracji
Badań Energetycznych
CENERG

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

CENERG

Zespół CENERG:
dr inż. Andrzej Sławiński, kierownik,
dr inż. Aneta Świercz
mgr Maria Kaska

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

pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymaganiami konkursu,

pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projektowego,

napisanie pełnego wniosku projektowego,

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

www.cenerg.com.pl

Źródło: Tapeciarnia.pl

