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Rok rocznie sektor rolniczy
UE wytwarza ponad 13 milionów ton ścinek gałęzi. Zważywszy na fakt, że ścinki gałęzi
mogą posłużyć za doskonałe
źródło biopaliwa stałego, ta
liczba ma znaczenie. Co ważniejsze, jeżeli funkcjonowałby
skoordynowany łańcuch logistyczny, rolnicy mogliby sprzedawać swoje ścinki gałęzi
z zyskiem na rynku biomasy.
Jednak tak się niestety nie
dzieje. Zamiast postrzegać je
jako źródło energii, ścinki gałęzi są traktowane jak odpady
i w związku z tym spalane albo
wbudowywane w glebę.
Aby pokonać to wyzwanie,
partnerzy projektu EUROPRUNING zaczęli od opracowania innowacyjnych urządzeń
mechanicznych i narzędzi logistycznych mających ułatwić
rolnikom przekształcanie ścinek gałęzi w dostawy bioenergii. W ramach prowadzonych
prac przygotowali rozwiązania
dla każdego etapu łańcucha
wartości, co zaowocowało
całym wachlarzem nowych
metodologii i technologii.
Wdrożyli na przykład innowacyjną metodologię pobierania
próbek i analizowania właściwości biomasy z pola i opracowali wytyczne oraz najlepsze
praktyki ewaluacji pozostałości
ze ścinek gałęzi. Są także autorami wielu prototypowych
maszyn rolniczych, między
innymi dwóch nowych maszyn
do sprzętu ziemiopłodów,
prasy do belowania i rębaka,
które są w stanie zbierać ścinki
gałęzi z gleby i przygotowywać
je do transportu.
Maszyny uzupełnia „narzędzie

SmartBox” i platforma ICT do
optymalizacji zbioru i logistyki
dostaw oraz monitorowania
jakości ścinek. Jeżeli chodzi
o magazynowanie, to platforma
podaje na przykład zalecenia jak
najlepiej zarządzać dużymi składami stertowanej biomasy. Kiedy ścinki gałęzi są gotowe do
transportu, narzędzie decyzyjne
oparte na GIS pozwala operatorom logistyki obniżyć koszty
i optymalizować efektywność.
Projekt oferuje także system
GPS montowany na ciężarówkach, aby ułatwić kierowcom
znajdowanie punktów magazynowania i dostawy oraz planować optymalne trasy między
nimi.
Mimo iż prace technologiczne
były niezwykle pomocne, naukowcy szybko zorientowali się,
że to nie wystarczy, gdyż na
drodze piętrzą się bariery inne
niż techniczne – między innymi
brak wsparcia politycznego.
Innymi słowy, choć innowacje
już są dostępne, przepisy muszą
nadgonić zaległości.
Uzbrojony w tę wiedzę zespół
projektu postanowił zmienić
utarte przekonanie, że ścinki
gałęzi to odpady, które było tak

rozpowszechnione wśród
rolników i decydentów. Naukowcy postanowili wprowadzić tę zmianę zarówno na
szczeblu UE, jak i państw
członkowskich.
Na szczeblu UE partnerzy
projektu skupili się na zmianie
podejścia przyjętego we
wspólnej polityce rolnej
(WPR) do jakości gleby, które
zachęca rolników do wbudowywania ścinek gałęzi w glebę
– nawet jeżeli takie działanie
nie przynosi korzyści środowiskowych. Zamiast tego partnerzy przekierowali zasady
WPR na przekształcanie ścinek gałęzi w dostawy bioenergii. Na szczeblu krajowym
partnerzy pracowali nad włączeniem ścinek gałęzi do krajowych planów działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych poszczególnych państw członkowskich.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiad
o m o s c / i t e m s / r o z w i j a n ie nowych-zrodel-bioenergii2159
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016

Źródło: Tapeciarnia.pl

Zrozumieć następstwa polityki łagodzenia zmian klimatu
Wyniki finansowanych ze środków
UE badań pokazują, że polityka
w sprawie zmiany klimatu koncentrująca się wyłącznie na jej łagodzeniu,
bez uwzględnienia kosztów przystosowywania się i szkód resztkowych,
może skutkować niezamierzonymi
nierównościami.
Mimo iż porozumienie klimatyczne
z Paryża stanowi ważny krok naprzód
w kierunku międzynarodowej polityki
klimatycznej, podobnie jak
w przypadku większości polityk klimatycznych, zawarte w nim analizy koncentrują się głównie na łagodzeniu (tj.
zobowiązaniach klimatycznych poszczególnych krajów, długoterminowych celach w zakresie temperatury
itp.). Jednak nacisk kładziony na łagodzenie odbywa się kosztem takich
czynników, jak koszty przystosowywania się czy szkody resztkowe. Brak
uwzględnienia tych istotnych okoliczności w polityce w sprawie zmiany
klimatu skutkuje często niesprawiedliwością regionalną we wdrażaniu działań łagodzących.
Na chwilę obecną jedynie w ramach
kilku badań przeprowadzona została
analiza systemów przydziału uprawnień do emisji, uwzględniających koszty łagodzenia i przystosowywania się

oraz szkody resztkowe. Jedno tego
typu studium przeprowadziła włoska
fundacja Fondazione Eni Enrico Mattei
(FEEM) wspólnie z holenderską
Agencją Oceny Środowiska (PBL).
Opublikowane niedawno wyniki,
wypracowane w ramach projektu
LIMITS, zwracają uwagę na możliwe
oddziaływanie polityki łagodzenia
zmiany klimatu i polityki przystosowywania się na globalne nierówności.
Partnerzy projektu LIMITS przeprowadzili wnikliwą ocenę, z czym wiąże
się rygorystyczna polityka łagodzenia
zmiany klimatu i co jest potrzebne do
pokonania głównych przeszkód. Wykorzystali najnowsze instrumenty
metodologiczne i technologię do
oceny polityk klimatycznych opartych
na scenariuszach łagodzenia i przystosowywania się oraz do ewaluacji
„szerszego obrazu” następstw bieżących inicjatyw dotyczących zmiany
klimatu. Podejście LIMITS do rozumienia polityki klimatycznej pozwala
decydentom, między innymi tym,
którzy wzięli udział w konferencji
klimatycznej w Paryżu, lepiej ocenić
zarówno koszty, jak i korzyści agresywnych celów klimatycznych. Posłużyło także jako podwaliny pod badania FEEM/PBL.

We wnioskach z badań czytamy, że rozkład szkód i kosztów przystosowywania
się pozostaje nierówny, nawet w ramach
dwustopniowej polityki stabilizacyjnej,
jak ta przyjęta w porozumieniu paryskim. Naukowcy doszli do tego wniosku
na podstawie przestudiowania pięciu
scenariuszy polityki redukowania emisji
za pomocą dwóch modeli zintegrowanej
oceny. Porównali także trzy programy
wspólnego wysiłku redukcyjnego na
rzecz dystrybucji globalnych działań łagodzących: intensyfikowanie działań łagodzących generujących niższe koszty;
rozkład działań łagodzących w celu wyrównania kosztów łagodzenia w skali
regionu; rozkład działań łagodzących
w celu wyrównania całkowitych kosztów
klimatycznych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/zrozumiec-nastepstwa-politykilagodzenia-zmian-klimatu-2162
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Energooszczędne rozwiązania do systemów obliczeniowych
o wysokiej wydajności
Finansowani ze środków UE naukowcy zaprezentowali zestaw narzędzi,
który podniesie energooszczędność
systemów komputerowych, zwiększając 54-krotnie efektywność agregacji
dużych strumieni danych
w porównaniu do standardowych
implementacji.
Wraz z niesłabnącym rozwojem gospodarki cyfrowej i coraz szerszym
wykorzystywaniem danych przez
społeczeństwo, zużycie energii i łagodzenie poważnego oddziaływania na
środowisko stały się jednymi
z kluczowych wyzwań współczesnej
techniki komputerowej, zarówno
jeżeli chodzi o bezprzewodowe, wbudowane urządzenia klienckie, jak
i centra obliczeniowe o wysokiej wydajności (HPC).
Partnerzy trzyletniego projektu EXCESS, którego realizację zaplanowano
do końca sierpnia 2016 r., podjęli
wyzwanie z zamiarem uporania się –
jak informują – z brakiem holistycznych, zintegrowanych podejść obejmujących wszystkie warstwy systemu,
od sprzętu po oprogramowanie użyt-
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kownika, a także z ograniczeniami,
jakie w ten sposób powstają
w wykorzystywaniu istniejących rozwiązań i ich energooszczędności.
Zespół rozpoczął prace od przeanalizowania miejsc utraty efektywności
energetycznej. Uzbrojeni w tę wiedzę
naukowcy opracowali szkielet, który
powinien umożliwić szybki rozwój
energooszczędnego oprogramowania.
„Kiedy rozpoczynaliśmy ten program
badawczy brakowało bez wątpienia
narzędzi i modeli matematycznych,
które wspomagałyby inżynierów
w programowaniu w sposób energooszczędny, a także w abstrakcyjnym
rozumowaniu na temat mocy oprogramowania i jego funkcjonowania
pod względem energii” – zauważył
Philippas Tsigas, profesor inżynierii
komputerowej z Uniwersytetu Technologicznego Chalmers i koordynator
projektu EXCESS. „Holistyczne podejście projektu opiera się łącznie na
komponentach sprzętowych i programistycznych, co umożliwia programiście podejmowanie na wczesnym
etapie decyzji dotyczących architektu-

ry z uwzględnieniem kwestii energetycznych. Tego typu podejścia pozwalają poczynić większe oszczędności
energii niż te poprzednie, w których
optymalizacja zużycia energii przez
oprogramowanie często była kolejnym
krokiem, już po napisaniu aplikacji”.
Partnerzy projektu podjęli istotne
działania na rzecz wyposażenia programistów i projektantów systemów
w zestaw narzędzi i modeli do programowania w energooszczędny sposób.
W zestawie narzędzi znalazły się całkowicie nowe, energooszczędne komponenty sprzętowe, takie jak platforma Movidius Myriad oraz zaawansowane, efektywne biblioteki i algorytmy.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/energooszczedne-rozwiazaniado-systemow -obliczeniowych -owysokiej-wydajnosci-2169
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/
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Ministerstwo Energii poszukuje „Innowacji Dla Energii”
Wszystkich, którzy pracują nad nowoczesnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami
technologicznymi czy biznesowymi,
autorów interesujących inicjatyw z obszaru energii Ministerstwo Energii zaprasza do zapoznania się
z formularzem „Innowacje dla energii”.
Projekty i pomysły można zgłaszać za
pomocą fiszki projektowej. Zgłoszenie
poprzez fiszkę umożliwi przeprowadzenie szczegółowej analizy proponowanych rozwiązań, ich rzetelną
i obiektywną ocenę oraz dokonanie
selekcji i wyłonienie najbardziej interesujących projektów. Wszystkie propozycje będą kierowane do specjalis t ów D e p a r t a m e n t u I n n o w a c j i
i Rozwoju Technologii ME (DIT), którzy
będą otwarci na dialog i dyskusję.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ministerstwo-energii-poszukujeinnowacji-dla-energii
Źródło: ME

Źródło: Tapeciarnia.pl

PGE rozpoczęła współpracę z Politechniką Lubelską
PGE Polska Grupa Energetyczna
i Politechnika Lubelska zawarły porozumienie o współpracy w obszarze kształcenia i badań naukowo-dydaktycznych.
To część szeroko zakrojonego programu PGE mającego na celu wspieranie
edukacji przyszłych kadr sektora energetyki.
"Podpisując porozumienie PGE
i Politechnika Lubelska wyszły naprzeciw
potrzebie stworzenia jak najlepszych
warunków zdobywania wiedzy i umiejętności przez studentów i kadry naukowej
uczelni. Celem współpracy jest pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr inżynierskich dla PGE oraz wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego Politechniki
Lubelskiej, a także możliwości uczelni
w zakresie wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań technicznych w obszarze
energetyki" - podało PGE w środowym
komunikacie.
W ramach współpracy studenci Politechniki Lubelskiej będą mogli podejmować praktyki i staże w PGE, będą również na bieżąco informowani
o możliwościach zatrudnienia. PGE będzie też uczestniczyć w organizowanych
przez Politechnikę targach pracy. Spółka
będzie miała możliwość przedstawienia
wniosków w zakresie programów nau-

czania na wybranych kierunkach
kształcenia i poszczególnych specjalnościach prowadzonych przez Politechnikę. Będzie też wspierać przedsięwzięcia Politechniki dotyczące
kształcenia, m.in. konkursy na najlepsze prace dyplomowe na wszystkich
szczeblach, nowe formy kształcenia
oraz studia podyplomowe.
PGE i Politechnika Lubelska chcą
skupić się przede wszystkim na badaniach naukowych nakierowanych na
bezpośrednie zastosowanie ich
w gospodarce. Będą też współpracować przy upowszechnianiu, promowaniu i popularyzowaniu osiągnięć
naukowych, a studenci będą mogli
uczestniczyć w konferencjach, sympozjach i prezentacjach organizowanych przez PGE. Przedstawiciele PGE
będą także brali udział w organizowanych przez Politechnikę spotkaniach
biznesowych i naukowo-badawczych,
których tematem przewodnim będzie
rozwój innowacyjnych rozwiązań
w sektorze energetycznym.
Oprócz Politechniki Lubelskiej Grupa
PGE ma porozumienia o współpracy
z kilkunastoma uczelniami na terenie
całej Polski, głównie w obszarach:

górnictwo, energetyka, elektryka, elektrotechnika, ciepłownictwo, ochrona
środowiska, ekonomia i rachunkowość,
prawo, zarządzanie. Są to m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie, Politechnika
Łódzka, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Opolska, Politechnika Rzeszowska, Akademia Morską w Szczecinie i Akademia Morska w Gdyni.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/pge-rozpoczela-wspolprace-zpolitechnika-lubelska
Źródło: PAP

Jak kształcić inżynierów - wzorce zza oceanu
Polski inżynier powinien być jak marka,
a jego wykształcenie - jak produkt,
z którym może wyjść konkurencyjnie
na globalny rynek. Inżynierowie z czołowych polskich uczelni są dobrze przygotowani do pracy w różnych dziedzinach, czasem odbiegających od wyuczonej specjalizacji - uważa prof. Andrzej S. Nowak, prezes Rady Polskich
Inżynierów w Ameryce Północnej.
Jak powiedział PAP prof. Andrzej Nowak, dziekan wydziału Civil Engineering
w Aubern University, zadaniem uczelni
jest przygotowanie inżynierów do rozwiązywania problemów, czyli do elastycznego myślenia, możliwości zastosowania wiedzy teoretycznej w różnych sytuacjach praktycznych.
Prof. Nowak był przewodniczącym
komitetu programowego III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który
w czerwcu odbył się we Wrocławiu.
Podczas zjazdu przedstawiciele przedsiębiorców i dydaktycy zastanawiali się,
jak wyważyć przygotowanie teoretyczne z praktycznym.
"W Stanach Zjednoczonych uczelnia
daje przygotowanie swoim absolwentom, i oni przechodzą do przemysłu.
Od kogoś, kto decyduje się na pracę
naukową, w zasadzie nie oczekuje się
praktyki zawodowej. Zdobywa się ją
zwykle pracując nad samym doktoratem, którego temat nie jest przeznaczony na półkę, bo jego realizacja wynika z potrzeby gospodarczej" - opowiada prof. Nowak.
Dodaje, że uczelnie amerykańskie
w dużym stopniu ułatwiają młodym
naukowcom start w biznesie - poprzez
zakładanie parków technologicznych.
Inżynier ze stopniem doktora i dobrym
pomysłem na rozpoczęcie działalności
może tam po niskich cenach wynająć
pomieszczenia i korzystać z urządzeń
i sprzętu badawczego uczelni, z obecności i rady mentorów. Ma określony
czas na inkubację pomysłu, potem pracuje już sam.
W USA profesorowi na uczelni system
w zasadzie nie pozwala na prowadzenie
działalności gospodarczej, natomiast
konsultuje on oficjalne projekty, zlecane przez przemysł. Narzut uczelni wynosi wówczas nawet połowę wartości
takiej konsultacji.
Prof. Nowak przyznaje, że zarobki na
polskich uczelniach skłaniają pracowników naukowych do podejmowania
pracy nie dla celów naukowych, tylko
dla uzyskania godziwej pensji - po to,
żeby żyć na odpowiednim poziomie.
Współpracę w zakresie staży naukowych dla dokorantów i postdoków
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w amerykańskich uczelniach czy firmach mają ułatwiać kontakty pomiędzy
polonijnymi instytucjami technicznymi,
nawiązane podczas III Światowego
Zjazdu Inżynierów Polskich.
Rada Polskich Inżynierów w Ameryce
Półocnej nie ma członków indywidualnych. Należą do niej: Polonia Technica
w Nowym Jorku, Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskie Inżynierów w Chicago, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Polish Engineers Club
i US-Poland Trade Council w Kalifornii.
Zadaniem rady jest koordynowanie
współpracy i pomoc w kontaktach
z krajowymi organizacjami, w tym niektórymi ministerstwami. Rada pomaga
np. w ustaleniu, do kogo się zwrócić,
kiedy Ministerstwo Gospodarki wysyła
delegację do USA. Organizacje członkowskie biorą dział w programie Top
500 Innovators - zapraszają młodych
uczonych na staże i szkolenia.
"Młodzi to przyszłość, ale przyszłość
należy budować na dorobku przeszłości. Warto przypominać światu, że nasi
rodacy mieli zasadniczy wkład w naukę
światową w ostatnich latach. Dobrym
pomysłem był Panteon Wynalazców
i Odkrywców Polskich - trzeba wyróżnić naszych wybitnych rodaków, którzy
często są nieznani. Dobór osób należy
rozpatrywać branżami, naukowcy najwięcej wiedzą o dorobku i głównych
osiągnięciach kolegów ze swojej dziedziny" - mówi prof. Nowak. Jego zda-

niem panteon mógłby być ciekawą
formą promocji Polski na świecie.
wróć
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/jak-ksztalcic-inzynierow-wzorcezza-oceanu
Źródło: PAP
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Prof. Dietl: dzięki statusowi fundacji zapewnimy badaczom
w MagTop wyższe pensje
40 mln zł przeznaczyła Fundacja na
Rzecz Nauki Polskiej na utworzenie
centrum badawczego MagTop.
"Centrum będzie miało status fundacji.
Dzięki temu naukowcom będziemy
mogli zaoferować atrakcyjne wynagrodzenie" - zdradza kierownik powstającej instytucji, fizyk prof. Tomasz Dietl.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
pod koniec czerwca rozstrzygnęła
pierwszy otwarty konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Prawie 40 mln zł na realizację innowacyjnych badań w nowej
jednostce naukowej Polsce otrzymał
projekt złożony przez naukowców
z Instytutu Fizyki PAN (IF PAN).
Utworzyć mają oni Międzynarodowe
Centrum Sprzężenia Magnetyzmu
i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop). Kierownikiem nowej instytucji będzie prof. Tomasz
Dietl. Naukowiec złożył projekt do
konkursu wraz z prof. Tomaszem
Wojtowiczem.
"Jeśli chodzi o naukę, świat posuwa się
do przodu szybciej niż Polska. Zewnętrznym tego przejawem jest mała

liczba uzyskanych w kraju grantów ERC
(Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - przyp. PAP), stosunkowo słaba
współpraca z przemysłem, a także relatywnie mała liczba powstających u nas
firm wysokich technologii" - mówi
w rozmowie z PAP prof. Tomasz Dietl
z IF PAN i Wydziału Fizyki UW.
W konkursie na Międzynarodowe
Agendy Badawcze postanowiono dać
szansę nowym formom instytucji, które
mogłyby się przysłużyć polskiej nauce.
NOWA FORMA: FUNDACJA
"Chcemy przyciągnąć ludzi z zewnątrz najlepszych naukowców z zagranicy.
Od tego zależy sukces naszego ośrodka. A to wymaga pewnej swobody
w uposażeniu tych, których zatrudniamy. A tu niestety dowolności nie ma
ani uczelnia, ani instytut PAN" - zwraca
uwagę prof. Dietl. Dlatego, jak wyjaśnia, przyszłe centrum MagTop będzie
miało status fundacji. "To daje spore
możliwości - i swobodę w pozyskiwaniu pieniędzy, i swobodę w zakresie
wypłacania wynagrodzeń" - mówi fizyk.
Według niego, jeśli centrum przyciągnie dobrych naukowców, łatwiej bę-

dzie zdobywać dofinansowanie grantowe oraz uzyskać dobrą ocenę parametryczną. A to od oceny parametrycznej
zależy wysokość dofinansowania z budżetu państwa, nawet jeśli dana jednostka nie jest publiczna. Dlatego fizyk
ma nadzieję, że za kilka lat jego fundacja
będzie miała szansę zawalczyć o środki
z ministerstwa nauki i istnieć po zakończeniu finansowania przez FNP.
Finansowanie z budżetu to jednak nie
wszystko. Prof. Dietl liczy też na współpracę z firmami wysokich technologii.
Na razie wiadomo już, że nowe centrum prowadzić będzie współpracę
z czterema takimi przedsiębiorstwami.
"Ale mamy też nadzieję, że w przyszłości nasze badania przyczynią się do
powstania nowych firm" - przyznaje
naukowiec.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/prof -dietl-dzieki-statusowifundacji-zapewnimy -badaczom -wmagtop-wyzsze-pensje
Źródło: PAP

Prof. Kleiber: wróćmy do idei Panteonu Wynalazców
i Odkrywców Polskich
Warto wrócić do inicjatywy Panteonu
Wynalazców i Odkrywców Polskich
i znaleźć w stolicy miejsce,
w którym zostaliby uhonorowani
wybitni odkrywcy i wynalazcy - zauważa prof. Michał Kleiber w rozmowie z PAP.
Dla przypomnienia i promocji dorobku naukowego wybitnych naukowców
w 2011 r. utworzono Panteon Wynalazców i Odkrywców Polskich. Symbolami Panteonu są Mikołaj Kopernik,
Maria Skłodowska-Curie, Ignacy Łukasiewicz i Stanisław Staszic. Wśród
pierwszych osób, jakie wybrała kapituła złożona z Polaków mieszkających
w kraju i zagranicą, był Paweł Baran naukowiec uznawany za twórcę podstaw Internetu, który opracował teoretyczne podstawy komunikacji
w sieciach i pakietowej transmisji
informacji. Drugą osobistością Panteonu został ojciec elektroniki krzemowej Jan Czochralski. Jego metodę
stosuje się dziś na masową skalę do
produkcji mikroprocesorów.
"To była piękna inicjatywa, cieszyliśmy
się, że nazwiska wielkich Polaków
staną się znane nam wszystkim. Ale
nie udało się stworzyć w Warszawie

miejsca, które symbolizowałoby dokonania polskich naukowców. To
mogłyby być na przykład tablice pamiątkowe naprzeciwko Pałacu Staszica koło pomnika Kopernika albo aleja
gwiazd w płytach chodnikowych na
Krakowskim Przedmieściu" - sugeruje prof. Kleiber, przewodniczący
kapituły Panteonu.
Wskazuje też na inne, podobne inicjatywy - począwszy od tych w Hollywood, poprzez aleję gwiazd filmu
w Międzyzdrojach po aleję gwiazd
sportu na deptaku we Władysławowie.
Prof. Kleiber przekonuje, że warto
wrócić do idei panteonu. "Wielu
Polaków zapisało się w historii nauki
i techniki światowej swoimi wybitnymi osiągnięciami. Promowanie takich
wzorców jest ważne dla naszej tożsamości narodowej. Te osoby powinny
służyć nam za wzór tego, że +Polak
potrafi+. Powinniśmy szczycić się
nimi i stawiać im pomniki" - uważa
prof. Michał Kleiber.
Kapituła pod przewodnictwem prof.
Michała Kleibera chce uhonorować
w panteonie również hutnika Tadeusza Sędzimira - autora technologii, na

której opiera się obecnie działalność
większości hut na świecie (w Polsce, po
sprywatyzowaniu, huta Sędzimira przestała nosić jego nazwisko). Wskazano
też pioniera spawalnictwa i nowatorskich konstrukcji inżynierskich profesora Stefana Bryłę, twórcę polskiej radioelektroniki profesora Janusza Groszkowskiego, wynalazcę ręcznego wykrywacza min Mine Detector Polish Mark I
(który był na wyposażeniu armii brytyjskiej od II wojny światowej do końca
XX wieku, ratując życie i zdrowie
głównie cywilów), profesora Józefa
Stanisława Kosackiego - odkrywcę
polskiej miedzi oraz dr. Jana Wyżykowskiego.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/prof -kleiber -wrocmy -d o -ide ipanteonu-wynalazcow-i-odkrywcowpolskich
Źródło: PAP
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Sejmowa komisja apeluje do premier o wzrost nakładów na
naukę i szkolnictwo
ambitniejszy cel,
czyli wzrost nakładów do poziomu
2 proc. Tak jest to
wpisane w planie
odpowiedzialnego
rozwoju przyjętym uchwałą Rady
Ministrów" - mówił w środę wicepremier, minister
nauki i szkolnictwa
wyższego JaroTapeciarnia.pl
Źródło:Źródło:
Tapeciarnia.pl
sław
Gowin
Źródło: Tapeciarnia.pl
podczas posiedzenia komisji.
Posłowie z sejmowej Komisji Edukacji,
Kierując się tymi wytycznymi - wyjaNauki i Młodzieży przyjęli opinię skieśniał - resort nauki wystąpił do rerowaną do prezes Rady Ministrów ws.
sortu finansów z wnioskiem
nakładów na szkolnictwo wyższe
o wzrost nakładów na naukę
i naukę. Zawiera ona apel o zwiększew kwocie 672 mln zł. "Pierwsza
nie nakładów na obydwa sektory.
propozycja Ministerstwa Finansów,
"Polska zobowiązała się wobec Komisji
którą otrzymaliśmy przewiduje
Europejskiej, że do roku 2020 nakłady
wzrost nakładów o 16 mln zł, co nie
na naukę wzrosną do poziomu 1,7
tylko jest kwotą śladową, ale taki
proc. PKB. Pod tym względem rząd
wzrost kwoty nominalnej oznaczałby
premier Szydło postawił sobie jeszcze
spadek nakładów na naukę

w stosunku do PKB. Szanując dylematy ministra finansów oraz priorytety
innych ministerstw uważam, że nie
tylko ministerstwo, ale także komisja
z pełnym przekonaniem poprze dążenia ministerstwa nauki, by doprowadzić do wzrostu nakładów na naukę"
- mówił Gowin.
"Mamy świadomość, że w przypadku
szkolnictwa wyższego przekonanie
ministra finansów do większego
wzrostu nakładów byłoby trudne.
Jeżeli chodzi o procent nakładów
w stosunku do PKB na szkolnictwo
wyższe, Polska sytuuje się w średnich
stanach europejskich. W przypadku
nakładów na naukę jesteśmy w Unii
Europejskiej na miejscu przedostatnim" - dodał minister nauki.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/sejmowa-komisja-apeluje-dopremier -o-wzrost-nakladow -nanauke-i-szkolnictwo
Źródło: PAP

Nowe zasady ubiegania się o europejskie
logo „HR Excellence in Research”
Od stycznia 2017 Komisja Europejska
zmienia zasady ubiegania się o logo HR.
Nowa procedura jest wynikiem rozmów z ekspertami z dziedziny zarządzania kadrami i z przedstawicielami
instytucji, które wdrażały zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu
Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz uzyskały europejskie wyróżnienie. Konsultacje
z ekspertami pokazały, że potrzebne są
zmiany, aby zwiększyć jakość i skuteczność podejmowanych przez instytucje
działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy.
Nowe zasady przewidują wprowadzenie:

określonych ram czasowych dla
poszczególnych etapów wdrażania zasad Karty i Kodeksu,
np. rok na przesłanie Analizy
wewnętrznej i Planu działań od
momentu przesłania do KE
deklaracji poparcia dla zasad
Karty i Kodeksu (która będzie
obowiązkowa),

wizyt zagranicznych ekspertów
w instytucji w celu oceny postępów prac,

większego nacisku na otwarte,
przejrzyste i oparte na kwalifikacjach kandydatów procesy
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rekrutacji (Open, Transparent and Merit Based Recruitment (OTM-R)),
cyklicznej oceny instytucji
w celu zwiększenia jakości
podejmowanych działań
i wykazania integralności
europejskiej strategii HR
z wewnętrzną strategią
instytucji,
obowiązkowych formularzy
do wypełnienia ze szczegółowymi opisami procedur
i działań:
Template 1: Gap Analysis –
formularz do wewnętrznej
analizy zgodności 40 zasad
Karty i Kodeksu z zasadami
obowiązującymi w instytucji
+ tabela zgodności procesów rekrutacji z zasadami
Open, Transparent and Meritbased Recruitment;
Template 2: HR Strategy Action Plan – formularz
z informacjami o instytucji
(np. liczba pracowników,
w tym obcokrajowców,
źródła finansowania), planowanych działaniach w zakresie wprowadzania zasad

Karty i Kodeksu i zasad
otwartych i przejrzystych
procesów rekrutacji (OTMR);

Template 3: Internal Review –
formularz do wypełnienia
w celu oceny okresowej (2
lata po otrzymaniu logo) i do
cyklicznej oceny co 3 lata od
otrzymania logo; formularz
jest podobny do Template 2,
jednak należy w nim przedstawić zaktualizowane informacje.
Na zlecenie KE został przygotowany
raport pt. „Shaping the future of the
Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R” zawierający opis nowych procedur wraz z projektami
formularzy (obowiązkowe od stycznia
2017 r.).
Zostały przygotowane i udostępnione
również wstępne wskazówki z opisem nowej strategii ubiegania się
o logo i wskazówki dla ekspertów
oceniających.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/nowe-zasady-ubiegania-sie-oeuropejskie-logo-hr-excellence-inresearch-2143
Źródło: EURAXESS
N E W S L E T T E R C E NE R G

Str. 7

ROK 2016

Rząd przyjął projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności
Ulgi podatkowe i ułatwienia dla przedsiębiorstw prowadzących działalność
badawczo-rozwojową, a także zmiany
dot. komercjalizacji badań na uczelniach publicznych znalazły się w projekcie tzw. małej ustawy o innowacyjności, która została przyjęta przez
rząd.
Projekt ustawy o zmianie niektórych
ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (tzw.
mała ustawa o innowacyjności) przedłożył minister nauki i szkolnictwa
wyższego.
Celem zaproponowanych zmian jest
wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, który będzie decydującym czynnikiem w tworzeniu wzrostu dochodu
narodowego i podniesienia poziomu
dobrobytu w Polsce - poinformowało
Centrum Informacyjne Rządu (CIR)
w przesłanym PAP komunikacie. Nowe rozwiązania umożliwią wyrwanie
Polski z pułapki średniego rozwoju, co
- jak przypomniał CIR - premier Beata
Szydło obiecała w exposé.
"Liczymy na to, że dzięki tej ustawie
wzrosną nakłady na badania i rozwój.
Po pierwsze - ustawa przyniesie realną zachętę w postaci ulg podatkowych
dla przedsiębiorców, którzy chcę
współpracować z nauką. A po drugie sami naukowcy też będą mieć większą
motywację, by angażować się
we wdrożenia" - skomentował
w rozmowie z PAP wicepremier,
minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin.
"Ustawa jest ważnym warunkiem
realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jeśli mamy mieć innowacyjną gospodarkę, musimy w szerszym zakresie doprowadzić do współpracy świata nauki i biznesu, a to się
nie uda bez realnych ulg podatkowych
oraz bez ograniczenia biurokracji" dodał Gowin.
W projekcie zaproponowano system
różnorodnych instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej, na który
złoży się przede wszystkim: przyjazny
system podatkowy (ulgi podatkowe),
stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych
i prac rozwojowych oraz pakiet ułatwień proceduralnych. Przewidywane
rozwiązania przyczynią się również do
realizacji celów określonych w „Planie
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”,
w ramach filaru „rozwój innowacyjnych firm”.
Zgodnie z projektem nowelizacji, od
1 stycznia 2017 r. na stałe zostanie
zniesione opodatkowanie podatkiem
dochodowym aportu własności inte-

Źródło: Tapeciarnia.pl

lektualnej i przemysłowej. Oznacza
to, że akcje spółki otrzymane
w zamian za wniesioną do niej
własność intelektualną nie będą
podlegały opodatkowaniu.
Z kolei dla małych i średnich
przedsiębiorstw rozszerzono listę
kosztów podlegających odpisowi
o koszty uzyskania patentu. Rozwiązanie to - w zamierzeniu autorów nowelizacji - powinno zachęcić małe i średnie firmy do ponoszenia wydatków na uzyskanie
patentu (często koszty te są bardzo wysokie, szczególnie w przypadku uzyskiwania ochrony w kilku
krajach).
Podwyższono kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych na badania
i rozwój. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm
odliczenia te będą wynosiły do
50 proc., a w przypadku pozostałych przedsiębiorców (dużych firm)
– do 50 proc. na poniesione wydatki osobowe oraz 30 proc. pozostałych wydatków związanych
z d z i a ł a ln oś c ią b a d a w c z o rozwojową.
Poza tym wydłużono z 3 do 6 lat
okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na
działalność badawczo-rozwojową.
Przewidziano też zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw (start-upów) prowadzących działalność B+R. "Podatnik
będzie mógł stosować to rozwiązanie jako alternatywę wobec wydłużenia okresu odliczania kosztów
działalności badawczo-rozwojowej.
Przedsiębiorca, który poniósł wydatki na B+R i równocześnie zanotował stratę, mógłby od razu otrzymać zwrot gotówkowy, w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego,
ale niewykorzystanego odliczenia" wyjaśniono w komunikacie CIR.
Projekt noweli przewiduje też
uelastycznienie zasad dysponowania przez państwowe osoby prawne posiadaną infrastrukturą, w tym
również badawczą. Oznacza to, że
np. uczelnie, instytuty badawcze,
PAN i jej instytuty naukowe – bez
zgody ministra skarbu państwa –
będą mogły zawierać krótkie, odpłatne umowy najmu i dzierżawy
mienia, np. sali konferencyjnej,
sprzętu audio-wizualnego. W praktyce podmioty te będą mogły swobodniej rozporządzać swoim majątkiem.

Ponadto zmodyfikowano procedurę
„uwłaszczenia naukowców”, czyli
nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków. "Obecna procedura - poinformował CIR - regulująca zasady nabywania przez naukowców praw do wyników swoich
badań naukowych lub prac rozwojowych, nakłada wiele obowiązków
biurokratycznych na uczelnie. Natomiast, według Akademickich Centrów Transferu Technologii, blisko
99 proc. zgłaszanych wyników badań
przejmowanych jest przez uczelnie,
a przypadki uwłaszczenia są bardzo
rzadkie, także z powodu braku zainteresowania tym procesem samych
naukowców". Dlatego zdecydowano,
że procedura uwłaszczeniowa (jako
opcja) będzie stosowana przez
uczelnie wyłącznie wtedy, kiedy
naukowiec zgłaszający wyniki badań
poinformuje (w formie oświadczenia) o zainteresowaniu uwłaszczeniem. W przeciwnym przypadku
procedura ta nie będzie uruchomiana i uczelnia automatycznie przejmie
prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
W projekcie nowelizacji usunięto
także ograniczenie czasowe, w jakim
twórcom wynalazków przysługiwały
udziały w korzyściach z komercjalizacji (obecnie maksymalnie pięć lat).
"W przypadku wielu innowacji najwyższe przychody uzyskiwane są
dopiero po pięciu latach od udzielenia licencji. Takie ograniczenie zniechęcało naukowców do częstszej
komercjalizacji badań" - napisano
w komunikacie CIR.
Projekt umożliwia uczelniom tworzenie większej liczby spółek celowych. Obecnie uczelnie mogą tworzyć tylko jedną spółkę celową. Proponowane zmiany umożliwią zakładanie kolejnych spółek w celu współpracy z innymi uczelniami na rzecz
wspólnej komercjalizacji wyników
badań naukowych i prac rozwojowych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/rzad-przyjal-projekt-tzw-malejustawy-o-innowacyjnosci
Źródło: PAP

Szydło: musimy stawiać na innowacyjność, kreatywność
i młodość
Premier Beata Szydło podkreśliła
w Krynicy, że Polska musi stawiać na
innowacyjność, kreatywność, naukę
i młodość. Podkreśliła, że nowe technologie powinny być obecne również
w tradycyjnych gałęziach przemysłu,
jak np. górnictwo.
Premier podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy spotkała się z twórcami startupów. Podkreśliła, że za
rozwój w jej rządzie odpowiada wicepremier, minister rozwoju Mateusz
Morawiecki. "Oboje zdajemy sobie
sprawę z tego, że jeżeli chcemy, żeby
Polska się rozwijała, żeby była konkurencyjna, żeby była w awangardzie
rozwoju nie tylko Europy, ale i świata, a to jest nasz cel (...) to musimy
stawiać właśnie na innowacyjność,
musimy stawiać na kreatywność,
musimy stawiać na rozwój, naukę,
badania i przede wszystkim na młodość - zarówno tę odnoszącą się
zarówno do wieku kalendarzowego,
jak i młodość w spojrzeniu na świat"
- podkreśliła premier Szydło.
Dodała, że Polska jest w sytuacji,
w której może konkurować z najlepszymi na świecie, kiedy będzie lepsza
od nich, będzie miała lepsze pomysły.

"Możemy być od nich lepsi poprzez
naszą właśnie pomysłowość, kreatywność i klimat dla biznesu" - oceniła
szefowa polskiego rządu.
Podkreśliła, że Plan odpowiedzialnego
rozwoju, który przygotował Morawiecki jest planem wielopłaszczyznowym, dotyczy różnych obszarów
i dziedzin. Poświęcony jest zarówno
rozwojowi tradycyjnych, jak i najnowocześniejszych przemysłów.
"Wszystko spina słowo rozwój, bo
nawet, jeżeli dzisiaj mówimy o górnictwie - bardzo tradycyjnej gałęzi
przemysłu - to chcemy, żeby to było
górnictwo oparte na nowoczesnych
technologiach" - powiedziała Szydło.
Dodała, że nowoczesne technologie
powinny być także obecne w innych
tradycyjnych gałęziach przemysłu. "To
jest nasza przyszłość, to nie jest ani
łatwe, ani nie będzie też działo się
bardzo szybko" - zaznaczyła. Dodała
jednak, że działania w tym kierunku
już zostały podjęte.
Zwracając się do publiczności podkreśliła, że rząd potrzebuje innowacyjnych partnerów „żebyśmy ten
świat zmieniali, budowali nowoczesne

technologie, byśmy ten rozwój coraz
bardziej napędzali”.
Zadeklarowała, że rolą rządu jest
stwarzanie warunków dla ich pracy
oraz pomoc w "wychodzeniu na zewnątrz" z projektami. "Jesteśmy zainteresowani tym, żeby wprowadzać
wasze projekty, wasze pomysły do
różnych obszarów, którymi zarządza
państwo" - powiedziała premier Szydło. Jako przykład szefowa rządu przywołała projekt tanich interaktywnych
tablic edukacyjnych, który przy wsparciu MEN może być rozwijany w szkołach.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
e m s / s z y d l o - m u s im y - s t a w i a c - n a innowacyjnosc-kreatywnosc-imlodosc-2179
Źródło:PAP

Zmiany w Modelowej Umowie Grantowej
Opublikowano zmienioną wersja Modelowej Umowy Grantowej (Model Grant Agreement). Komisja
Europejska przygotowała również informację dla beneficjentów projektów Horyzont 2020,
w której wyjaśnione są szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian.
Zwracamy Państwa szczególną uwagę
na jedną z wprowadzonych zmian,
która od jakiegoś już czasu była oczekiwana przez wiele polskich instytucji.
Zmiana ta dotyczy możliwości wyliczania do raportu finansowego stawki
godzinowej miesięcznej, dodatkowo do
dotychczas funkcjonującej w H2020
metody opartej na kalkulacji stawki
godzinowej na bazie zamkniętego roku
obrotowego. Szczegóły na ten temat
znajdą Państwo w art. 6.2A Modelowej
Umowy Grantowej.
Jako że zmiany zostały wprowadzone
z mocą wsteczną, jeśli instytucja zdecyduje się korzystać z miesięcznego wyliczania stawki godzinowej, ma możliwość przekalkulowania kosztów sprawozdanych za poprzednie okresy
i zgłosić „adjustment” przy kolejnym
raporcie. Należy jednak pamiętać, że
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beneficjent może w danym roku obrotowym używać tylko jednej opcji
w odniesieniu do wszystkich projektów H2020, więc taka re-kalkulacja
kosztów musiałaby dotyczyć wszystkich projektów.

Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/zmiany-w-modelowej-umowiegrantowej
Źródło: KPK

Źródło: Tapeciarnia.pl
Źródło: Tapeciarnia.pl
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Raporty z projektów programu „Horyzont 2020” dostępne
w serwisie CORDIS
Ponad 800 raportów okresowych,
przedłożonych przez partnerów projektów, zostało zatwierdzonych i opublikowanych przez Komisję Europejską,
a ich publiczne części są teraz dostępne
w serwisie CORDIS pod zakładką
„streszczenia raportów”. Obejmują
one kontekst projektu, wykonane prace, dotychczasowe osiągnięcia, postęp
poza aktualny stan wiedzy i spodziewane oddziaływanie. Każde streszczenie
raportu obejmuje określony okres
sprawozdawczy w celu śledzenia postępów projektów w toku realizacji.
Każde nowe streszczenie raportu jest
powiązane z jedną z 8 600 kart informacji o projekcie H2020, które już są
dostępne w serwisie CORDIS i dołączają do tysięcy raportów z projektów
7. PR, z których wiele znajduje się
obecnie na etapie końcowym. CORDIS
i Komisja Europejska kontynuują przygotowywanie do publikacji dalszych
materiałów z projektów H2020.
Informacje na temat projektów i raportów H2020 i 7. PR w serwisie CORDIS
są systematycznie aktualizowane. Serwis CORDIS oferuje całą gamę wielojęzycznych artykułów, aby wspomóc

wykorzystywanie wyników badań przez
szerokiego odbiorcę i specjalistów.
Results Packs, Wyniki w skrócie, Wiadomości i wydarzenia oraz bezpłatne
magazyny research*eu są dostępne pod
adresem:
http://cordis.europa.eu/home_pl.html.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/raporty-z-projektow-programuhoryzont-2020-dostepne-w-serwisiecordis
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2016
http://cordis.europa.eu/

Źródło: Tapeciarnia.pl

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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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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, 19.01.2017, 25.04.2017, 5.09.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-poc-2016.html
ERC Starting Grant
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 2-7 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek, natomiast projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z UE.
Termin składania wniosków: 18.10.2016.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-stg.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
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
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Konkursy międzynarodowe
zamknięcia konkursu.
Termin składania wniosków: 14.09.2016, 14.09.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2016.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/msca-itn-2017.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/msca-rise-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
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
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe

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
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

SME-1

SME-2

Konkursy 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
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

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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-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-14-2017: Demonstration of large >10MW wind turbine, 7.09.2017
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, 7.09.2017
LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel, 7.09.2017
Supporting the market uptake of renewable energy technologies
LCE-21-2017: Market uptake of renewable energy technologies, 5.01.2017
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
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 transporto-
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wym, 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
CIRCULAR ECONOMY
CIRC-01-2016-2017: Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: largescale demonstration projects, pierwszy
etap: 7.03.2017, drugi etap: 5.09.2017
CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy, pierwszy etap: 7.03.2017, drugi etap:
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: 7.03.2017, drugi etap: ii) 5.09.2017
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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/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/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/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

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
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(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.
Termin składania wniosków: 4.09.2017.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/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

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/
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Typ projektu

Podprogram/Obszar priorytetowy

Termin składania wniosków

Projekty tradycyjne

Środowisko (Ochrona środowiska i efektywne
gospodarowanie zasobami)

12.09.2016

Środowisko (Przyroda i Różnorodność biologiczna, Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska)

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: 1.12.2016,
termin składania wniosków na granty standardowe: 1.12.2016.
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/rfcs-02-2016.html
Węgiel: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/topics/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

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/
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PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza i współpracy z parterami z całego obszaru UE. Wsparciem objęte
są 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

Źródło: Tapeciarnia.pl

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
http://www.fnp.org.pl/

START
Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego
poświęcenia się pracy badawczej.
Adresatami programu są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);

są doktorantami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest
prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;

nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1986 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach: 1/ z tytułu
urodzenia lub przysposobienia dziecka wiek ulega przedłużeniu w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób,
które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka,
2/ z tytułu przerwy w pracy naukowej o maksymalnie 2 lata, przy czym wiek ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w prowadzeniu badań naukowych trwające łącznie nie krócej niż 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o przedłużenie o jeden rok lub nie krócej niż 24 miesiące w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata.
Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 130 rocznych stypendiów.
Zgodnie z nowym regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można
otrzymać tylko raz.
Stypendia dla laureatów konkursu, którzy uzyskali najlepsze oceny w trzech obszarach dziedzinowych: nauk humanistycznych
i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych, zostaną powiększone o środki uzyskane przez Fundację z wpłat na działalność organizacji pożytku publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych).
Termin składania wniosków: 31.10.2016.
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/



działania wdrażane przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

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 składania 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.
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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 składania 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 składania wniosków: 15.11.2016 - 15.01.2017, 20.04.-20.06.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
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 składania wniosków: 17.10.2016, 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
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2 000 000 zł.
Terminy planowanych naborów wniosków: 17.10.2016, 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: 17.10.2016, 10.01.2017 - 10.03.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/
MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE
Celem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych
(struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe
i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.
Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

identyfikowania programów i tematów badawczych;

polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R;

komercjalizacji wyników prac B+R.
Jednostki te będą prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przyjętą agendą badawczą, która zgodnie z definicją
musi wskazywać problem naukowy – wyzwanie i sposób podejścia do rozwiązania tego problemu. Zarówno wyzwanie naukowe
stawiane przed jednostką realizującą MAB, jak również proponowane metody rozwiązania go, muszą być na tyle ciekawe dla
środowiska naukowego na całym świecie i przedsiębiorców, aby wyniki uzyskane w związku z prowadzonymi badaniami były
publikowane w najlepszych czasopismach i prezentowane na najbardziej prestiżowych konferencjach a wypracowana własność
intelektualna mogła być właściwie wdrażana. Zaproponowany problem badawczy musi wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).
Poziom naukowy prowadzonych badań jest kluczowy dla sukcesu całej jednostki i dla jej rozpoznawalności w świecie naukowym.
Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku
ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.
Naukowcy składający wnioski w konkursie powinni reprezentować poziom ERC Advanced Grant i mieć profil podobny do osób
starających się o kierownicze stanowiska w czołowych instytucjach naukowych na świecie.
Termin składania wniosków:
I część wniosku: 30.10 2016 do godz. 16:00.
II część wniosku: 16.12.2016 do godz. 16:00.
III część wniosku: 21.03.2017 do godz. 16:00.
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/
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MINISTERSTWO NAUKI
(MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/

I

SZKOLNICTWA

WYŻSZEGO

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
INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI
Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na
rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów (utworzonych do dnia 31 grudnia 2015 r.) prowadzących aktywną działalność
w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego
z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na
gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.
Termin składana wniosków: 7.09.2016.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-programu-inkubator-innowacyjnosci.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
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- 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
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.
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- 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
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.
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INWESTYCJE SŁUŻĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH rozporządzenie
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.
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
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.
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.
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,
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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
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.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbir.gov.pl
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 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).
Termin składania wniosków: 15.09.2016.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/
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 projektach 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 badaw-
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czego. 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
Drugi konkurs na projekty polsko –tureckie został otwarty w trzech obszarach, w tym w obszarze energia:
2.a Fossil fuels (clean coal technologies)
2.b Solar energy
2.c Renewable energy sources
2.d Energy efficiency
2.e Hydrogen and fuel cells
NCBR przeznacza kwotę 5 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do
finansowania w procedurze konkursowej.
Termin składania wniosków: 23.11.2016.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/ii-konkurs/


działania wdrażane przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

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/
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
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:
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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
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/
PODDZIAŁNIE 1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R- INNOMOTO
Program sektorowy dla przemysłu motoryzacyjnego. 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.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie
651/2014) albo
2) konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóchprzedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014
Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego INOMOTO wynosi 250 000 000 PLN.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.
Planowany termin naboru wniosków: 5.10-21.11.2016.
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto/
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 przedsiębiorstwa zlokalizowane w regionach słabiej rozwiniętych (bez województwa mazowieckiego)
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 wymie-
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nione 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: 30.12.2016.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3111-2016/
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://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/
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/
PODDZIAŁANIE 1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R

PBSE – program sektorowy dla przemysłu elektroenergetycznego
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.
Termin składania wniosków: 20.12.2016.
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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,
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opracowanie ram bezpieczeństwa informatycznego urządzeń i oprogramowania inteligentnych sieci energetycznych,

opracowanie ram standaryzacyjnych dla interoperacyjności i wymienności.
Termin składania wniosków: 30.12.2016.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)
http://www.parp.gov.pl/
- 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.
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.

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODWISKA I GPOSPODARKI WODNEJ
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Celem głównym programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Wśród 4 kategorii tematycznych II kategoria konkursowa
pn. „Zrównoważona konsumpcja” przygotowana została z myślą o programie aktywnej edukacji ogółu społeczeństwa, a w
szczególności młodzieży i seniorów. Projekty mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe,
wydawcy gazet (PKD: 58.13.Z, 58.14.Z) oraz nadawcy radiowo-telewizyjni (PKD: 60.10.Z, 60.20.Z). W tej kategorii zostały
przewidziane cztery przedsięwzięcia na łączną kwotę 2,4 mln zł.
Termin składania wniosków: 8.11.2016.
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iii-nabor-2016/

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
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https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
Wsparcie na badania, rozwój, innowacje. Budżet programu 8,61 mld euro.
Harmonogram POIR: (25.08.2016)
http://www.poir.gov.pl/media/25235/harmonogram_VIII_wersja_CLEAR.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/25841/harmongram_20160831.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/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
http://www.power.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC)
Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo.
Budżet programu 2,17 mld euro.
Harmonogram naborów POPC:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/20716/POPC_Harmonogram_naborow_POPC_2016_Iaktualizacja_31052016.pdf
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.
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
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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
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: 16.10.2016.
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/poszukiwany-popularyzator-nauki-2016.html
http://www.pap.pl/popularyzator-nauki/
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.
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Wydarzenia
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 aspekcie 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 ciepłowni-

czych, 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_zapr
oszenie.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/

2016.09.12
Gdańsk
Warsztaty: „Jak napisać wniosek na indywidualny projekt
badawczy w Programie Ramowym UE Horyzont 2020?”
Celem spotkania jest przedstawienie
możliwości pozyskiwania grantów
badawczych przez indywidualnych
naukowców, którzy posiadają co
najmniej czteroletnie doświadczenie
w prowadzeniu prac badawczych lub
stopień doktora. Podczas warsztatów przedstawione zostaną zasady
udziału w programie ramowym UE
Horyzont 2020 oraz praktyczne
aspekty aplikowania o grant.
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/z
aproszenie-na-warsztaty-jak-napisacwniosek-na-in,650

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 niezaŹródło: Tapeciarnia.pl
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Wydarzenia
wodnemu 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
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 informacji 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.

Wydarzenia
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 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 pozio-
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mie 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 odbędzie się w Sheffield
(Wielka Brytania) w połączeniu
z kolejną edycją Międzynarodowej
Konferencji ICCDU- International
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 dyskusji na temat stanu, przyszłości,
problemów i planów rozwoju sektora
paliwowego, energetycznego i chemicznego uczestniczą ważne osobistości ze strony rządu, a także kierownictwo największych przedsiębiorstw.
Główne tematy konferencji:

Odpowiedzialny rozwój program dla energii i chemii



Region Bałtyku jako konkurencyjny rynek dostaw gazu
Poszukiwania i wydobycie
ropy i gazu

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
Gdańsk
Konferencja „Be Smart, Think
Blue” i Spotkanie Brokerskie
Wydarzenie oferuje pełnemu zakresowi interesariuszy sektora morskiego – przedsiębiorcom, instytucjom
badawczym, podmiotom publicznym
i organizacjom pozarządowym –
możliwość zainspirowania się i współdziałania w celu wzmocnienia Błękitnych Inteligentnych Regionów (19
września 2016) oraz szansę nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami, w celu wnioskowania o środki z funduszy Horyzont 2020
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Wydarzenia
(w związku z otwartymi konkursami) na
działania dotyczące Błękitnego Wzrostu
(20 września 2016).
Inteligentna specjalizacja jest kluczowym
pojęciem dla wzmocnienia innowacji
w obszarze Unii Europejskiej. Zrozumienie roli inteligentnej specjalizacji
w umacnianiu europejskiego sektora
Błękitnego Wzrostu jest warunkiem
koniecznym, aby z powodzeniem korzystać z morza możliwości, które otwierają się przed zainteresowanymi stronami.
Oprócz specjalizacji i funduszy regionalnych, unijny program ramowy na rzecz
badań i innowacji, Horyzont 2020 posiada kilka możliwości finansowania dla
badawczych i innowacyjnych projektów
morskich, na skalę europejską. Tworzenie synergii pomiędzy wszystkimi dostępnymi źródłami finansowania jest
nadrzędnym celem konferencji „Be
Smart – Think Blue”.
https://www.b2match.eu/smartblue2016

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 wydarzenia 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/

2016.09.20
Warszawa
System wsparcia OZE po nowelizacji - co nowego?
Podczas spotkania przedstawione
zostaną takie zagadnienia jak: zakres
systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, zakres zmian
dotyczący systemów wsparcia OZE,
nowe podmioty w systemie wsparcia,
gwarancja poziomu wsparcia oraz
rozwiązania okresu przejściowego.
http://www.masterinstitute.pl/program,217,SYSTEM%20WSPA
RCIA%20PO%20NOWELIZACJI%20%20CO%20NOWEGO

2016.09.20
Warszawa
Mazowieckie Dni Partnerstwa
Mazowieckie Dni Partnerstwa (MDP)
to dwudniowe wydarzenie o charakterze konferencyjnym, warsztatowym
i networkingowym.
Adresatami MDP są przedstawiciele
instytucji oraz firm zainteresowanych
realizacją projektów partnerskich
współfinansowanych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie wspólnej platformy dla potencjalnych beneficjentów.

Podczas MDP uczestnicy będą mieli
możliwość poznania doświadczeń
zagranicznych oraz krajowych podmiotów, które już realizowały projekty partnerskie.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
https://www.funduszedlamazowsza.eu
/wydarzenie/wez-udzial-wkonferencjach-iszkoleniach/mazowieckie-dnipartnerstwa.html

2016.09.20
Poznań
Podstawy zarządzania projektami
Szkolenie pomaga osobom początkujących w zrozumieniu istoty zarządzania projektami, poznaniu kluczowych
pojęć, standardów, stosowanych
praktyk. Wzmacnia ich kompetencje
kierownicze, komunikacyjne, organizacyjne.
http://www.bomis.pl/terminy_szkolen
.php?szkolenie=689

2016.09.20
Wirtualny Dzień Informacyjny
Obszaru Energia
Wydarzenie skierowane jest do osób
i instytucji zainteresowanych aplikowaniem do Programu Horyzont
2020, w obszarze związanym z energetyką.
Prezentacje przedstawione podczas
wydarzenia dotyczyć będą Programu
Pracy 2017-2018, konkursów otwar-

Źródło: Tapeciarnia.pl

Wydarzenia
tych od 2016 r. ze szczególnym
uwzględnieniem nowości i zmian
w konkursach, omówieniu procesu
ewaluacji oraz przedstawieniu dobrych praktyk.
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon2020/h2020-energy-research-virtualinfo-day

2016.09.20
Kolonia, Niemcy
Networking w Kolonii – w poszukiwaniu partnerów do projektów w Horyzoncie 2020
20 września 2016 r. w Konsulacie RP
w Kolonii odbędzie się polskoniemieckie spotkanie „Successful R&I
between North Rhine-Westphalia and
Poland – European Networking Event”
poświęcone poszukiwaniu partnerów
do projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020. Tegoroczne wydarzenie
dedykowane będzie następującym
obszarom tematycznym:

Energia i Środowisko

Zaawansowana produkcja

Technologie informacyjne
i komunikacyjne

Transport.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Rejestracja na wydarzenie oraz do
wygłoszenia prezentacji dostępna na
stronie: http://networking2016-nrwpl.horizon2020.zenit.de/successfulri/online-registration/
http://networking2016-nrwpl.horizon2020.zenit.de/

2016.09.21 - 2016.09.22
Londyn, Wielka Brytania
RPG 2016: Renewable Power
Generation Conference
Konferencja 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
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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 funkcjonowania 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/

2016.09.22
Warszawa
Warsztaty – ABC przygotowania wniosku do Horyzontu 2020
– EURATOM
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE
zaprasza na kolejne
bezpłatne
warsztaty.
Zakres tematyczny: możliwości dla
Naukowców i MŚP w Horyzoncie
2020, dokumentacja konkursowa
Participant Portal – rodzaje projektów,
kryteria formalne oceny wniosków,
konkursy jedno- i dwuetapowe, elementy dobrego wniosku: projekty
badawczo-innowacyjne i innowacyjne – formularze administracyjne A
oraz część merytoryczna wniosku B.
http://www.kpk.gov.pl/?event=warszt
aty-abc-przygotowania-wniosku-dohoryzontu-2020-euratom

2016.09.23
Bruksela, Belgia
2016 Information Day on the
Horizon 2020 'Smart cities and
communities'
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Wydarzenia
Dzień informacyjny poświęcony najbliższym konkursom (2017)
z
obszarów „Inteligentne Miasta
i Społeczności” oraz „Zagadnienia
Przekrojowe” programu Horyzont
2020. W drugiej części dnia odbędzie
się spotkanie networkingowe.
https://ec.europa.eu/inea/en/newsevents/events/2016-information-dayhoriz on -2 0 2 0-smart -c it ies- andcommunities

2016.09.26 - 2016.09.27
Łódź
Energia i Budownictwo w Programie Horyzont 2020
Krajowy Dzień Informacyjny i warsztat: „Energia i Budownictwo w Programie Horyzont 2020. Jak skutecznie
uczestniczyć w projektach międzynarodowych i pozyskiwać środki na
projekty badawczo-innowacyjne
z Unii Europejskiej?"
http://www.kpk.gov.pl/?event=energia
-i-budownictwo-w-programiehoryzont-2020

2016.09.27
Warszawa
Seminarium REMIT – raportowanie w ramach OTC. Praktyka
i wnioski z obowiązywania rozporządzenia
W trakcie seminarium poruszane
będą m.in. następujące kwestie: analiza wni osków jak ie wyni kają
z pierwszych doświadczeń związanych z raportowaniem w ramach
REMIT, jak również z monitorowaniem sektora przez ACER oraz dogłębna analiza pytań związanych
z praktyką i raportowaniem w nawiązaniu do tego rozporządzenia.
http://www.powermeetings.pl/
2016.09.27
Warszawa
Budowanie krajowego ekosystemu innowacji – synergia funduszy strukturalnych/krajowych
i PR Horyzont 2020 – model
EIT/KIC
Głównym celem spotkania jest
poznanie i prezentacja rozwiązań
systemowych, budujących krajowy
ekosystem wsparcia innowacji przy
wykorzystaniu synergii europejskich
funduszy – z programu Horyzont

2020, KIC oraz funduszy strukturalnych i krajowych.
http://www.kpk.gov.pl/?event=budow
anie-krajowego-ekosystemuinnowacji-synergia-funduszystrukturalnychkrajowych-i-prhoryzont-2020-model-eitkic

2016.09.28
Warszawa
Seminarium: Rtęć - zagrożenia przemysł - emisje - technologie
redukcji
Szacuje się, że w wyniku spalania
węgla w sektorze energetycznym do
atmosfery uwalnia się od 30% do 75%
rtęci obecnej w tym paliwie. Rtęć
utleniona, dwuwartościowa może być
zaadsorbowana na cząstkach pyłów.
Rtęć gazowa, elementarna jest najgroźniejszą formą rtęci ze względu na
jej trwałość (czas życia w atmosferze
od 6 miesięcy do 2 lat), możliwość
transportowania na bardzo duże
odległości oraz nierozpuszczalność
w wodzie. Skuteczność usuwania
rtęci w IOS i elektrofiltrach szacowana jest na od kilku do 25%.
Konwencja rtęciowa z Minamaty
i obecna aktywność Parlamentu Europejskiego pracującego intensywnie
nad regulacją emisji rtęci do powietrza z dużych obiektów spalania oraz
już zredagowane zapisy w dokumentach referencyjnych BAT/BEP generują określone ryzyka biznesowe i obowiązki dla przemysłu jakie pojawić się
mogą w niedalekiej przyszłości. Przewiduje się, że zakończenie prac
i opublikowanie konkluzji nastąpi już
niebawem, a po ich publikacji rozpocznie się czteroletni okres na dostosowanie się zakładów do nowych
wymagań.
Regulacje dotyczące emisji rtęci
w głównej mierze dotkną energetyki
przemysłowej oraz zawodowej wytwarzających energię z węgla, ale
także – ze względu na tzw. reemisję z biomasy.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zespół
powermeetings.eu po raz kolejny
postanowił zorganizować spotkanie,
w trakcie którego wiele uwagi zostanie poświęcone zagadnieniom związanym z ograniczaniem emisji rtęci,
a konkretnie dostępnym technikom
redukcji emisji tego pierwiastka.
http://www.powermeetings.pl/

2016.09.28
Warszawa
Pomoc publiczna w aukcyjnym
systemie wsparcia odnawialnych
źródeł energii
Seminarium ma na celu praktyczne
przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE
do prawidłowego rozliczania pomocy
publicznej w ramach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej
w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE.
Podczas Seminarium udzielone zostaną odpowiedzi na następujące pytania:

Jak obliczyć maksymalną
i łączną wartość pomocy
publicznej?

Jak składać oświadczenia dot.
pomocy publicznej, warunkujące możliwość przystąpienia
do aukcji, a następnie jej prawidłowego rozliczania
w okresie wsparcia?

Co się stanie jeśli podmiot
przekroczy maksymalną wartość pomocy publicznej?
Podczas seminarium zostaną także
przybliżone warunki pierwszej aukcji
na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE,
w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE
oraz rozporządzeń wykonawczych do
art. 12 nowelizacji.
http://www.masterinstitute.pl/program,218,POMOC%20PUBLI
CZNA%20W%20AUKCYJNYM%20S
YSTEMIE%20WSPARCIA%20OZE

2016.09.29
Warszawa
Aukcje OZE - w świetle nowelizacji ustawy o OZE oraz projektowanych aktów prawnych
Seminarium ma na celu przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej
aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE,
w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE
oraz rozporządzeń wykonawczych do
art. 12 nowelizacji ustawy o OZE.
Podczas seminarium zostaną także
przybliżone proponowane zmiany
wynikające z zapowiadanej już, kolejnej „jesiennej” nowelizacji ustawy

Wydarzenia
o OZE, tj. w szczególności dotyczące
zmian w zasadach przeprowadzania
aukcji. Omówione zostaną także
nowe warunki przystąpienia do aukcji
i sposób rozstrzygania samej aukcji.
http://www.masterinstitute.pl/program,222,AUKCJE%20OZE%
20%20w%20%C5%9Bwietle%20noweliza
cji%20ustawy%20o%20OZE%20oraz
%20projektowanych%20akt%C3%B3
w%20prawnych

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/

2016.09.30
Istambuł, Turcja
International Brokerage Event
‘Cities of The Future 2016’
Spotkanie brokerskie koncertujące
około 300 przedstawicieli nauki,
przemysłu, rządów oraz polityków
z Europy i Turcji. Spotkanie będzie
dotyczyć takich obszarów programu
Horyzont 2020 jak:

Inteligentne i zrównoważone
miasta, Budynki efektywne
energetycznie
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Zrównoważone procesy
przemysłowe, Gospodarka
cyrkulacyjna

Europejska Inicjatywa Zielone
Samochody

Fabryki przyszłości
https://www.b2match.eu/futurecitiesh2020

2016.10.03 - 2016.10.04
Bratysława, Słowacja
Europejskie Forum Energii Jądrowej
Europejskie Forum Energii Jądrowej
(ENEF) to unikalna platforma dla
szerokiej dyskusji na temat szans
i zagrożeń związanych z energią jądrową. Dyskusje te są powiązane
z wyzwaniami energetycznymi stojącymi przed UE i jej państwami członkowskimi, a w szczególności roli
energii jądrowej w planie ramowym
Unii Energetycznej. Założona w 2007
roku, ENEF gromadzi wszystkie zainteresowane strony z dziedziny energii
jądrowej: rządy 28 państw członkowskich UE, instytucji europejskich,
w tym Parlamentu Europejskiego
i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, przemysłu jądrowego, regulatorów, odbiorców energii
elektrycznej i społeczeństwa obywatelskiego.
http://ec.europa.eu/energy/en/events/
european-nuclear-energy-forum-enefplenary-meeting

2016.10.03
Bruksela, Belgia
2016 info day on Horizon 2020
'Smart Grids and Storage'
Dzień informacyjny dotyczący konkursów Inteligentne sieci i magazynowanie, w szczególności topiców LCE01-2016-2017, LCE-04-2017, LCE-052017. W popołudniowej części spotkania odbędzie się sesja networkingowa.
https://ec.europa.eu/inea/en/newsevents/events/2016-info-day-horizon2020-smart-grids-and-storage

2016.10.04 - 2016.10.05
Opole
VII Konferencja „Inwestycje
w Energetyce, Ciepłownictwie

i Przemyśle - Nowe Technologie
dla Ochrony Środowiska”
Konferencja skierowana jest do:
przedstawicieli kadry zarządzającej
i technicznej ds. inwestycji, specjalistów ds. ochrony środowiska reprezentujących przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze oraz przemysł,
przedstawicieli firm oferujących usługi
oraz urządzenia dla ochrony środowiska oraz zainteresowanych instytucji (RDOŚ, NFOŚiGW), samorządów
i uczelni technicznych.
http://konferencje.nowaenergia.com.pl/ochronasrodowiska/2016/

2016.10.05
Warszawa
Szkolenie - Komisje kwalifikacyjne oraz Komisje egzaminacyjne
UDT
Podczas specjalistycznego szkolenia
przedstawione zostaną aktualne zasady powoływania i funkcjonowania
komisji, warunki i tryb wydawania
świadectw kwalifikacyjnych oraz warunki i tryb certyfikacji instalatorów
OZE. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kompleksowymi
zagadnieniami obejmującymi regulacyjno-prawne aspekty funkcjonowania Komisji kwalifikacyjnych powoływanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Komisji egzaminacyjnych powoływanych przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
http://www.powermeetings.pl/

2016.10.06
Warszawa
III Konferencja „Inteligenta
energetyka” – Klient w świecie
technologii Smart
Konferencja ma na celu promowanie
nowoczesnych technologii i programów, które wesprą Rząd w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez racjonalne zużywanie
dostępnych
mocy
w KSE. Potencjalne kłopoty z dostawami prądu to problemy nie tylko dla
gospodarstw domowych, ale także
ryzyko potężnych strat dla gospodarki i zagrożenie bezpieczeństwa państwa.
Podczas spotkania poruszona zostanie także kwestia implementacji inteli-
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Wydarzenia
gentnego opomiarowania, które
umożliwi zarządzanie zużyciem energii elektrycznej poprzez zebranie
i analizę danych oraz dwukierunkową
komunikację między OSD a klientami.
W ramach spotkania zostaną przedstawione doświadczenia z obecnie
prowadzonych projektów DSM/DSR.
Zgodnie z Dyrektywą 2001/80/WE
(LCP, ang. Large Combustion Plants) do
końca 2015 r. jednostki wytwórcze,
które nie będą mogły spełnić wymagań nowych norm ochrony środowiska, zostały wyłączone. W Polsce
było to łącznie 5000 MW. Przy obecnym zapotrzebowaniu naszego kraju
na energię elektryczną jest to jedna
piąta mocy systemowej. Konferencja
będzie odpowiedzią na m.in. poniższe
pytania:

Czy uzupełnienie brakujących
MW wymaga inwestycji
w budowę nowych bloków
energetycznych, a może są
inne sposoby na uzupełnienie
mocy wytwórczych?

Czy w tym procesie musi
brać udziału tylko duża energetyka, czy mogą włączyć się
w niego także klienci z sektora biznesowego i osoby indywidualne, czyli obywatele?

Jak w domknięciu bilansu
energetycznego kraju można
wykorzystać technologie
zarządzania popytem
(DSM/DSR), inteligentne liczniki, energetykę odnawialną
i magazyny energii?
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/iii-konferencjainteligentna-energetyka-zaproszenie6-10-2016-r

2016.10.07
Warszawa
Taryfa dystrybucyjna krok po
kroku
Warsztaty będą miały na celu szczegółowe omówienie następujących
kwestii: praktyczne omó wienie rozporządzenia ws. kalkulacji taryf
dla energii elektrycznej; praktyczne
omówienie założeń do kalkulacji taryf
dla przedsiębiorstw sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE;
plan rozwoju przedsiębiorstwa sieciowego a kalkulacja jego taryfy; skutki taryfowe regulacji jakościowej,
pułapki i niuanse postępowania ws
zatwierdzenia taryfy.

http://www.masterinstitute.pl/najblizsze,4

http://www.minpan.krakow.pl/se/index.php

2016.10.09 - 2016.10.12
Zakopane
XXX Jubileuszowa Konferencja
z cyklu: "Zagadnienia Surowców
Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej" pt.
"Energetyka wobec nowych wyzwań"
Konferencja jest jedną z największych
w Polsce konferencji skierowanych
zarówno do osób i firm związanych
bezpośrednio z sektorem paliwowo energetycznym w Polsce jak i wspomagających ten sektor, a także do
instytutów naukowo- badawczych,
wyższych uczelni, centralnych organów państwa i do samorządów.
Tematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

programy zapotrzebowania
na paliwa, energię elektryczną
i ciepło,

górnictwo węgla kamiennego
w bilansie energetycznym
kraju,

polityka energetyczna kraju
i Unii Europejskiej,

energetyka gazowa, jądrowa,
odnawialna, rozproszona,

emisyjność paliw, handel emisjami,

zarządzanie ryzykiem klimatycznym,

zagrożenia dla przyszłości
energetyki,

rynki i giełdy paliw i energii,

prognozy cen paliw i energii.

2016.10.10 - 2016.10.11
Poznań
M i ęd z y n a r o d o w y K o n g r es
Ochrony Środowiska ENVICON
Międzynarodowy Kongres Ochrony
Środowiska ENVICON to najbardziej
rozpoznawalne spotkanie branży
ochrony środowiska w Polsce. ENVICON jest kongresem, który wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju
ochrony środowiska w Polsce
z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej. Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi
podmiotami działającymi w sektorze
ochrony środowiska.
To już XX jubileuszowa edycja ENVICONu, podczas której tradycyjnie
poruszone zostaną tematy związane
z gospodarką odpadami oraz gospodarką wodno-ściekową. Mając na
uwadze aktualne tematy oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
uczestników i branży ochrony środowiska, wprowadzamy do programu
nowe sesje tematyczne – Energetyka
oraz Ochrona powietrza. Z roku na
rok, pragniemy, aby wiedza przekazywana naszym słuchaczom była najbardziej zgodna z obowiązującymi przepisami i trendami, stąd nowe tematy
i nowe pomysły. Udział w ENVICONie potwierdził już szef oddziału
Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony
Środowiska w Komisji Europejskiej –
Georges Kremlis oraz przedstawiciel
Sekretarza Generalnego EurEau.
W trakcie Kongresu oprócz licznych

Źródło: Tapeciarnia.pl
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wykładów, odbędzie się 6 paneli dyskusyjnych, podczas których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział
w omawianiu kluczowych dla branży
tematów. Wspólnie z europejskim
stowarzyszeniem EEB (European Environmental Bureau) zorganizowane
zostanie także seminarium dotyczące
tematu Circular Economy, w który
wezmą udział przedstawiciele z kraju
oraz z Unii Europejskiej.
http://envicon.abrys.pl/

2016.10.11
Niepołomice
XI Forum Liderów Ochrony
Środowiska
XI Forum, które odbędzie poświęcone będzie tematyce optymalizacji
zużycia zasobów naturalnych w przemyśle.
Bloki prezentacyjne XI FLOŚ:

MAN Trucks - przedsiębiorstwo odpowiedzialne za środowisko naturalne.

Optymalizacja zużycia zasobów naturalnych w przemyśle
wyzwaniem dla przyszłości.

Wizyta studyjna w zakładzie
MAN Trucks Sp. z o.o.
Organizatorzy serdecznie zapraszają
do zaprezentowania swoich osiągnięć
i dobrych praktyk podczas bloku
prezentacyjnego XI Forum Liderów
Ochrony Środowiska. Propozycje
tematów prezentacji należy przesyłać
do 31.08.2016 r. Dla prelegentów
udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ideą FLOŚ jest propagowanie proekologicznego rozwoju działalności
przemysłowej oraz niezobowiązujące
dzielenie się wiedzą w gronie specjalistów ds. ochrony środowiska. Jednocześnie jest to świetna okazja do
propagowania własnych osiągnięć
z punktu widzenia odpowiedzialnego
zarządzania. Żywy przykład i dobre
praktyki są bowiem najlepszą zachętą
do wdrażania podobnych rozwiązań
u innych.
http://www.teamprevent.pl/

2016.10.11 - 2016.10.12
Bruksela, Belgia
2016 Euroheat & Power District
Energy Days
Forum dla decydentów, przedstawicieli przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego w celu wymiany poglądów na temat sposobów, w jakie
sieci cieplne mogą przyczynić się do
łagodniejszej transformacji energetycznej na poziomie europejskim,
krajowym i lokalnym.
https://www.euroheat.org/events/16e
hpautumn/

2016.10.11 - 2016.10.14
Mszczonów
V Ogólnopolski Kongres Geotermalny
Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Miasto i Gmina Mszczonów, Geotermia Mazowiecka S.A. oraz Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi

i Energią PAN i Katedra Surowców
Energetycznych Wydziału Geologii,
Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica zapraszają do
udziału w V Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, który odbędzie
się w dniach 11–14 października 2016
r. w Mszczonowie.
Poprzednie Kongresy to najważniejsze krajowe spotkania środowiska
naukowców i praktyków związanych
z geotermią, które przysłużyły się
przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym kraju, zintegrowały wiele osób
i środowisk. Do udziału w Kongresie
zaproszeni są naukowcy, praktycy,
przedstawiciele instytucji rządowych
i samorządów lokalnych, przedsiębiorcy, inwestorzy, firmy usługowe,
doktoranci i studenci, a także inne
osoby zainteresowane geotermią.
http://globenergia.pl/wydarzenia/kong
resgeotermalny/

2016.10.12
Warszawa
Seminarium: Emisje CO2 - scenariusze rozwoju wydarzeń
Podczas seminarium będą podjęte
próby definiowania stanu as is / BAU
(business as usual) / to be, a także opisywania sytuacji oraz redagowania
potencjalnych scenariuszy rozwoju
zdarzeń post 2020.
Komisja Europejska pracuje aktualnie
nad rewizją dyrektywy ETS. Ambitne
cele indykatywne wskazywane przez
PE oraz tenże proces spowodują, że
w okresie post 2020 energetyka węglowa w szczególności, a przemysł
w ogólności stanie wobec kompletnie
nowych, dramatycznych wyzwań
o charakterze kosztotwórczym. Nowe zasady pozyskiwania i bilansowania uprawnień CO2 spowodować
mogą z dużym prawdopodobieństwem wzrost cen uprawnień,
co stanowić będzie istotną pozycję
w rachunku kosztowym. Ryzyko
biznesowe i zagrożenia z tym związane winny być zatem oceniane, analizowane i kwantyfikowane z wyprzedzeniem pozwalającym na optymalne
zachowania biznesowe względem
dynamicznie zmieniającej się sytuacji.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/emisje-co2-scenariusze-

Źródło: Tapeciarnia.pl
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rozwoju-wydarzen-dzis-jutro-post2020/

2016.10.12 - 2016.10.14
Ateny, Grecja
International Scientific Conference on „Energy and Climate
Change”
Konferencja będzie składać się
z trzech części:

"Green Energy Investments
Forum", którego celem jest
promowanie dyskusji dot.
"zielonych" inwestycji
(polityka, technologie przyszłości, kwestie finansowe,
trendy i szanse);

zagadnienia naukowe w zakresie energii i zmian klimatu,
odnawialnych źródeł energii,
efektywności energetycznej
i zrównoważonego rozwoju;

giełda kooperacyjna do prezentacji projektów badawczych i poszukiwania możliwości współpracy w ramach
otwartych konkursów programu Horyzont 2020 lub
innych.
http://www.kpk.gov.pl/?event=interna
tional-scientific -conference-on energy-and-climate-change

2016.10.13
Wrocław
II Dolnośląski Kongres Energetyczny Nowa strategia paliwowo-energetyczna Polski
Kongres poświęcony zagadnieniom
infrastruktury i organizacyjnych narzędzi bezpieczeństwa energetycznego, innowacyjności gospodarki polskiej, uwarunkowań realizacji inwestycji strategicznych. Głównym celem
referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych
propozycji dla nowej polityki paliwowo-energetycznej, a także zarysowanie nowych koncepcji i rozwiązań
sprzyjających rozwojowi rynków
energetycznych w Polsce i Europie
Środkowej.
http://www.dise.org.pl/kongres2016/

2016.10.14
Bruksela, Belgia

Dzień informacyjny w obszarze
inicjatyw PPP
Kolejny raz Komisja Europejska organizuje dzień informacyjny dotyczący
konkursów Partnerstw PublicznoPrywatnych PPP. Komisja Europejska
przybliży strategie oraz założenia
i tematykę nowych konkursów
z obszarów:

Factories of the Future (Fabryki
przyszłości),

Energy-Efficient Buldings (Budynki efektywne
energetycznie),

Sustainable Process Industry (Zrównoważone procesy
przemysłowe),

Green Vehicles (Zielone pojazdy).
Jednym z istotniejszych elementów
spotkania będzie możliwość prezentacji idei projektów, zapoznania się
z tym, co planują najlepsze zespoły
i nawiązania bezpośrednich kontaktów z przyszłymi beneficjentami środków unijnych.
http://www.kpk.gov.pl/?p=31752

2016.10.17 - 2016.10.19
Nałęczów
Rynek Ciepła 2016
Konferencja Rynek Ciepła organizowana jest od 1995 roku. Główne
obszary tematyczne konferencji: polityka energetyczna rządu i narzędzia
jej realizacji w sektorze ciepłowniczym, systemy wsparcia generacji
rozproszonej, urzędowa regulacja
w obrocie ciepłem, finansowanie
nowych technologii oraz przekształceń ciepłowni w elektrociepłownie,
kogeneracja gazowa i wykorzystująca
odnawialne źródła energii, konkurencja producentów ciepła na lokalnym
rynku energii, metody badań rynku
i pozyskiwania klientów, techniczne
i ekonomiczne aspekty eksploatacji
urządzeń w ciepłownictwie, węgiel
i procesy jego przygotowania do
produkcji ciepła i energii elektrycznej,
firmy ubezpieczeniowe w sektorze
ciepłowniczym.
http://www.kaprint.pl/REC2016

2016.10.17 - 2016.10.19
Nałęczów
Rynek Gazu 2016
Główne obszary tematyczne konferencji Rynek Gazu 2016 to m.in.:

polityka energetyczna w zakresie
gazownictwa, uwarunkowania wydobycia gazu łupkowego w Polsce, dywersyfikacja dostaw gazu do Polski,
aspekty formalno-prawne działalności
magazynowej w gazownictwie, rola
UE we wspieraniu rozwoju rynku
gazu, przemysłowi odbiorcy gazu i ich
zamierzenia rozwojowe, rynki LNG,
CNG i klimatyzacji, problematyka
taryf w obrocie gazem i tendencje ich
zmian, elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe, użytkowanie
gazu przez odbiorców sezonowych,
użytkowanie gazu przez małych
i średnich odbiorców, źródła pozyskiwania funduszy na inwestycje związane z wykorzystaniem gazu ziemnego,
system CRM w obrocie gazem, nowe
metody badań rynku i pozyskiwania
klientów.
http://www.kaprint.pl/REC2016

2016.10.19 - 2016.10.21
Warszawa
VI Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności
Energetycznej RENEXPO Poland 2016
RENEXPO® (Renewable ENergy EXPOsition) Poland jest nie tylko jednym
z największych i najważniejszych wydarzeń dotyczących energii odnawialnej, ale tworzy także platformę energetyczną w całym kraju. Zarówno
targi, jak i konferencje pokazują jak
proste i ekologiczne może stać się
generowanie, dostawa i użytkowanie
energii przyszłości. Od 2011 roku
RENEXPO® Poland tworzy w Warszawie punkt spotkań dla kluczowych
osobowości i ekspertów w celu
transferu wiedzy w obrębie sektora
energetycznego. Wydarzenie to skupia uwagę na głównych źródłach
energii odnawialnej w kraju: fotowoltaiice, biogazie, energii wodnej, pompach ciepła i biomasie. Jest to nie
tylko miejsce spotkań dla firm prezentujących nowości, ale także miejsce poruszania problemów z jakimi
boryka się branża i miejsce prognozowania rozwoju energii jutra.
Specjalistyczne konferencje odbywające się równolegle do targów, to
miejsce gdzie krajowe i międzynarodowe organy publiczne, stowarzyszenia, naukowcy i firmy prezentują tendencje, wyniki badań, technologie
i innowacje w swoich dziedzinach.
Sieć kontaktów, która powstała podczas organizacji naszych targów jest

Wydarzenia
rozległa i wciąż się poszerza. Do
sukcesu imprezy przyczyniają się
znani w branży zarówno krajowi jak
i międzynarodowi partnerzy. International Business Matching to oferowane
przez nas pośrednictwo w szukaniu
partnerów biznesowych.
http://www.renexpowarsaw.com/%20class=

2016.10.19 - 2016.10.20
Rzeszów
Kongres Eco Energy Summit
2016
Jedno z najważniejszych wydarzeń
gospodarczych z udziałem europejskich i krajowych liderów opinii,
przedstawicieli administracji centralnej i samorządów, a także szerokiego
grona ekspertów oraz kadry kierowniczej najbardziej znaczących firm
sektora energetycznego w Polsce
i krajach Unii Europejskiej.
Uczestnicy wydarzenia omówią zmiany i procesy zachodzące w kluczowych dla gospodarki sektorach: energetycznym, gazowym i paliwowym.
Będzie to też okazja do obiektywnej
dyskusji o najbardziej istotnych kwestiach dotyczących przyszłości szeroko rozumianej polskiej energetyki
w kontekście decyzji Unii Europejskiej dotyczących polityki klimatycznej i zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego.
Podczas dwóch dni debat i paneli
z udziałem członków rządu i ekspertów, przedstawicieli branży i menedżerów firm sektora omówione zostaną m.in. takie kwestie jak:

Polska energetyka na etapie
transformacji

Nowa strategia dla energetyki

Przyszłość i inwestycje polskich spółek surowcowych

Liberalizacja rynku gazu
w Polsce

Innowacje i nowe oferty na
rynku energii

Polskie górnictwo - problem
czy szansa dla polskiej gospodarki?

Nowy plan gospodarczy dla
Polski - od idei do realizacji.
http://ecoenergysummit.pl/

2016.10.20
Warszawa

Str. 44

V Kongres Polskiej Organizacji
Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
V Jubileuszowy Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp
Ciepła to jedno z najważniejszych
wydarzeń dla całej branży. Prelegenci
przedstawią między innymi aktualną
sytuację na rynku pomp ciepła, omówią zmiany w warunkach technicznych budynków, które wkrótce wejdą w życie. Zapoznają też przedstawicieli samorządów z możliwościami
dofinansowań do instalacji z pompą
ciepła. Tematyka spotkania dotyczyć
będzie również istotnego obecnie
wyzwania ekologiczno-społecznego
w Polsce, czyli likwidacji niskiej emisji
zanieczyszczeń powietrza. Instalatorom i projektantom przedstawione
zostaną główne założenia nowych,
kompleksowych wytycznych doboru
pomp ciepła i instalacji z pompami
ciepła, które zostaną opublikowane
na przełomie 2016 - 2017 r.
W tym jubileuszowym dla PORT PC
roku Organizatorzy postanowili zmodyfikować dotychczasową formułę
wydarzenia, dzieląc je na sekcje tematyczne skierowane do konkretnych
grup docelowych. Przewidziany jest
panel dedykowany instalatorom
i projektantom systemów grzewczych
oraz drugi – skierowany do przedstawicieli jednostek terytorialnych
i architektów.
http://portpc.pl/kongres/

2016.10.20 - 2016.10.21
Słok k/ Bełchatowa
VI edycja Forum Technologii
w Energetyce – Spalanie Biomasy
Forum tworzone jest z myślą o rozwoju branży biomasowej i od pierwszej edycji stawia przed organizatorami ambitne zadanie stworzenia neutralnego miejsca do wymiany wiedzy
i doświadczeń, a zarazem - poprzez
udział wszystkich podmiotów działających na rynku biomasy: od regulatorów, poprzez producentów oraz
dostawców rozwiązań technologicznych i odbiorców końcowych - do
zacieśniania więzi i współpracy między nimi. Forum jest dwudniowym
spotkaniem konferencyjno – warsztatowym, połączonym z prezentacją
firm oraz zwiedzaniem Elektrowni,
które gromadzi specjalistów z sektora biomasy. Podczas dwóch dni Fo-

rum omówione zostaną zagadnienia
eksploatacji, bezpieczeństwa technologicznego, konserwacji i przerabiania
kotłów do spalania i współspalania
biomasy.
Pierwszego dnia Forum prelekcje
wygłoszą przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych, dostawcy technologii,
instalacji, urządzeń i nowoczesnych
rozwiązań. Drugiego dnia odbędą się
warsztaty dotyczące uwarunkowań
prawnych kształtujących branżę.
Udział w Forum wezmą przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży energetycznej, m.in. elektrownie, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przemysłowych odbiorców energii, dostawców i producentów biomasy, firmy zajmujące się
budownictwem przemysłowym –
budową nowych mocy wytwórczych,
firmy dostarczające technologie oraz
firmy inżynieryjne i badawcze.
http://www.powermeetings.eu/konfer
encje/en/forum-technologii-wenergetyce-spalanie-biomasybelchatow2016/index.php/zaproszenie

2016.10.25 - 2016.10.27
Rawa Mazowiecka
V Kongres Polskiego Przemysłu
Gazowniczego
Hasłem przewodnim V Kongresu
Polskiego Przemysłu Gazowniczego
jest gaz ziemny w polityce gospodarczej Polski. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane
z rolą sektora gazowniczego w strategii rozwoju polskiej gospodarki.
Uczestnicy spotkania dyskutować
będą również nad przyszłością branży
w kontekście rozbudowy infrastruktury sprzyjającej dywersyfikacji źródeł
dostaw gazu do Polski. Sesje kongresowe i panele dyskusyjne uświetnione
zostaną obecnością znanych i cenionych ekspertów branży gazowniczej,
jak również przedstawicieli Parlamentu, urzędów centralnych, uczelni
wyższych i stowarzyszeń technicznych.
Kongres otworzy Sesja inauguracyjna,
w czasie której wręczone zostaną
odznaczenia państwowe oraz odznaki
honorowe IGG. Pierwsza sesja Kongresu poświęcona będzie roli sektora
gazowniczego w strategii rozwoju
polskiej gospodarki. Kontynuacją tej

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

Str. 45

ROK 2016

Wydarzenia
sesji będzie panel dyskusyjny, podczas
którego omówione zostaną kwestie
polityki bezpieczeństwa energetycznego z uwzględnieniem zasobów
technicznych i planów modernizacji
infrastruktury gazowniczej. Druga
sesja poświęcona będzie zwiększeniu
innowacyjności polskiego sektora
gazowniczego. Zaprezentowane zostaną krajowe i światowe doświadczenia w zakresie badań i rozwoju na
rynku gazu.
http://www.igg.pl/kongres-polskiegoprzemyslu-gazowniczego

2016.10.26
Freiburg, Niemcy
Local Renewables Conference
2016 - Energising the smart city
and region
Coroczna międzynarodowa konferencja organizowana wspólnie przez
miasto Freiburg, miasto Bazylea
i ICLEI - Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku
wiodącym tematem będzie: Energising
the Smart City and Region. Konferencja
skupi się na rozwoju strategii lokalnych i regionalnych w celu zwiększenia produkcji i wykorzystania energii
ze źródeł odnawialnych, możliwości
i ograniczenia technologii inteligentnych miejskiej transformacji energetycznej oraz roli innowacji społecznej
i zaangażowania obywateli.
http://local-renewablesconference.org/home/

2016.10.26
Łódź
Future of Smart Cities Conference 2016
Wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniom mającym pomóc samorządom wdrożyć wspólne podejście
do kształtowania inteligentnego Miasta, w którym dąży się do oszczędności zasobów finansowych, czasowych
oraz energetycznych. Podczas konferencji będzie mowa o wpływie samorządu na miejską jakość: transport,
gospodarkę, rynek pracy, kulturę,
komunikację, warunki środowiskowe
itp.
Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele zarządów największych
spółek, reprezentanci administracji
centralnej, reprezentanci środowiska

naukowego oraz eksperci z zakresu
Smart City. W programie m.in.:

inspirujące panele dyskusyjne
stanowiące platformę wymiany pomysłów, motywujące
przedstawicieli samorządów
oraz biznesu do podejmowania odważnych oraz niestandardowych działań zmieniających nasze życie w miastach

eksperckie bloki tematyczne:

transport i komunikacja
(smart mobility)

gospodarka (smart economy)

jakość życia i pracy w mieście
(smart living and working –
smart people)

digital health (e-health –ezdrowie)

wsparcie finansowe

p artn ers tw o pub lic zn o prywatne

inteligentne sieci.
http://ioze.pl/energetykawiatrowa/aktualnosci/future-ofsmart-cities-conference-2016

2016.10.27
Warszawa
System wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej z odpadów
- obowiązki i uprawnienia wytwórców w świetle przepisów
znowelizowanej ustawy o OZE

oraz najnowszych aktów wykonawczych
Przedmiotem spotkania będzie szczegółowe omówienie uregulowań prawnych kształtujących zakres uprawnień
i obowiązków szeroko pojętych instalacji wykorzystujących odpady
w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w świetle znowelizowanych
przepisów ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawianych źródłach
energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478,
z późn. zm.) oraz najnowszych aktów
wykonawczych.
Seminarium obejmować będzie trzy
funkcjonalnie spójne moduły poświęcone:

Procedurze uzyskiwania statusu instalacji wytwarzającej
energię elektryczną z biogazu
oraz instalacji termicznego
przekształcania odpadów działalność koncesjonowana
przez Prezesa URE, a także
statusu biogazowni rolniczej działalność regulowana przez
Prezesa ARR, z uwzględnieniem specyfiki postępowań
administracyjnych prowadzonych w tym względzie oraz
uwarunkowań urbanistycznośrodowiskowych;

Regulacjom dedykowanym
systemowi świadectw pochodzenia wydawanych dla energii elektrycznej wytworzonej
z biogazu oraz w instalacjach

Źródło: Tapeciarnia.pl

Wydarzenia
termicznego przekształcania
odpadów, w tym odpowiadającym im przepisom dotyczącym zasad realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia, o którym mowa
w art. 190 ust. 2 oraz w art.
59 ustawy o odnawialnych
źródłach energii;

Systemowi aukcyjnemu
w zakresie dotyczącym biogazowni, w tym biogazowni
rolniczych oraz ITPO, zasad
składania deklaracji - preklasyfikacji - procedury składania ofert w ramach właściwych „koszyków aukcyjnych”
- obowiązków wytwórców
wynikających z wygrania aukcji oraz zasad realizacji prawa do pokrycia ujemnego
salda.
Celem spotkania jest kompleksowe
przybliżenie aktualnego otoczenia
prawnego, w jakim funkcjonować
będą instalacje odnawialnego źródła
energii z uwzględnieniem nie tylko
przepisów rangi ustawowej, ale również aktów wykonawczych regulujących zasady wykonywania działalności
gospodarczej przez wytwórców eksploatujących instalacje wykorzystujące ulegające biodegradacji odpady
pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
http://www.powermeetings.pl/



Szkolenia i warsztaty - zapoznanie się z oprogramowaniem oraz specjalistycznym
sprzętem w branży.

Zawody konstruktorów prezentacja i rywalizacja samodzielnie skonstruowanych
robotów w wielu konkurencjach.

Wyjazd techniczny - możliwość zwiedzania lokalnych
obiektów technicznych związanych z energetyką.

Prezentacje laboratoryjne poznanie najnowocześniejszych technologii dostępnych
na politechnice gdańskiej.
http://www.gde.sep.gda.pl/

2016.10.27 - 2016.10.29
Gdańsk
Gdańskie Dni Elektryki
Gdańskie Dni Elektryki (GDE) są
powszechnie znanym i poważanym na
Pomorzu wydarzeniem z zakresu
szeroko pojętej elektrotechniki,
energetyki oraz automatyki. Jest to
również jedna z niewielu okazji do
integracji oraz spotkania na gruncie
koleżeńskim i branżowym przedstawicieli środowisk elektrycznych
z całego Pomorza i innych regionów
Polski.
GDE to przede wszystkim:

Targi firm - prezentacja wiodących na rynku firm związanych z energetyką, automatyką i elektroniką.

Konferencja - dyskusja
o bieżących problemach
i nowościach w branży elektroenergetycznej.
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.
Centrum Integracji
Badań Energetycznych
CENERG

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

CENERG

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

www.cenerg.com.pl

Źródło: Tapeciarnia.pl

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.

