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Szefowa najważniejszej na
świecie kobiecej organizacji
naukowej, pierwsza kobietaprofesor College de France czy
lwowska historyczka badająca
przeszłość również z perspektywy historii kobiet - polskie
badaczki w pierwszej połowie
XX w. to nie tylko Maria Skłodowska-Curie. Ich losami
i wpływem na rozwój nauki
zajmuje się Iwona Dadej
z Instytutu Historii PAN.
"W pewnym sensie Maria Curie-Skłodowska to w Polsce
lek na każde zło, kojący plaster
na narodowe kompleksy
i bolączki oraz argument ucinający wszelkie dyskusje na temat porządku płci w nauce
oraz widocznej lub mniej widocznej dyskryminacji kobiet.
Mówiąc o Curie, trochę jednak zapominamy, że oprócz tej
fenomenalnej uczonej z terenów ziem polskich na przełomie XIX i XX w. wyszła cała
rzesza uzdolnionych, wręcz
genialnych - kobiet" - opowiada PAP Iwona Dadej, historyczka zajmująca się historią
kobiet w nauce na przełomie
XIX i XX w. oraz w początkach XX w., kiedy to właśnie
kobiety zaczęły pojawiać się na
uniwersytetach.
"Kobiety na uniwersytetach to
jednak bardzo pojemne określenie" - zaznacza Iwona Dadej.
Należy przede wszystkim rozróżnić moment pojawienia się
na uczelniach studentek od
momentu pojawienia się na
nich kobiet pracujących naukowo.

"Pierwsze studentki musiały
pokonać mnóstwo przeszkód
niewyobrażalnych ze współczesnej perspektywy: obecność
pionierek na uniwersytetach we
Lwowie czy w Krakowie pod
koniec lat 90. XIX w. była poprzedzona kampaniami społecznymi ruchu kobiecego, dążeniami do tego, żeby studentki
w ogóle mogły przekroczyć
próg sali wykładowej" - opowiada Dadej. - "Ale cały czas to były
hospitantki i wolne słuchaczki,
które niekoniecznie dysponowały np. maturą. Dopiero z tego
grona powoli wyłoniły się osoby,
które chciały zawodowo zająć
się nauką" - mówi badaczka.
Po 1918 r. sytuacja kobiet
w polskim świecie naukowym
niewiele się poprawiła: w ciągu
całego dwudziestolecia międzywojennego w Polsce habilitacje
przyznano zaledwie ponad 40
kobietom.
Wśród kobiet-wykładowców
w Polsce rozmówczyni PAP
wymienia m.in. Józefę Joteyko
(1866-1928). "Joteyko była jedną
z pierwszych kobiet, które
otrzymały profesurę na uniwersytetach zachodnioeuropejskich.
Joteyko zdobyte tam doświadczenie postanawia przenieść do
Polski. Rzuca więc swoją katedrę i dobrze zapowiadającą się
karierę. Przyjeżdża do Polski
wkrótce po odzyskaniu przez
nią niepodległości, żeby tworzyć
na Uniwersytecie Warszawskim
katedrę pedagogiki" - mówi
Dadej. Dodaje przy tym, że
historia Joteyko to świetny
przykład zauważalnej w pierwszych latach niepodległości ten-

dencji: kobiety, które zdobyły
wykształcenie i stopnie naukowe za granicą, podobnie jak
ich koledzy-naukowcy powracały pomagać w budowaniu
środowiska naukowego i odbudowywaniu na nowo powstałego państwa polskiego.
Większość kobiet nie mogła
jednak dostać pracy na kated r a c h u n iw e r s y t e c k ic h .
"Zamiast tego, świetnie spełniały się jako ekspertki i popularyzatorki wiedzy. Odgrywały
ważną rolę w promowaniu
wiedzy i zdobyczy naukowych,
zajmując się min. szeroko
pojętą tematyką zdrowia publicznego, infrastrukturą miejską lub wodociągową w swoich miastach lub na skalę całego kraju" - stwierdza rozmówczyni PAP.
Przykładem takiej postaci jest
Stanisława Adamowiczowa
(1888-1965) - lekarka z wykształcenia, która pracowała
w Państwowym Instytucie
Higieny, zajmując się m.in.
epidemiologią. "Jeździła po
Europie i zbierała doświadczenia, czy to z Niemiec, czy to
z Rosji sowieckiej dotyczące
np. regulacji urodzeń, regulacji
płodności, chorób zakaźnych
czy epidemii wybuchających
również w Polsce. Zajmowała
się też gruźlicą, trudną do
zwalczenia chorobą zakaźną" mówi Dadej.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/nie-tylkom a r ia - k ob ie t y - w - d a w n e j nauce-polskiej
Źródło: PAP

Coraz bliżej stałych elektrolitów w bateriach litowojonowych?
Baterie litowo-jonowe, zasilające
większość przenośnych urządzeń
elektronicznych, mogłyby być lżejsze,
bezpieczniejsze i wydajniejsze, gdyby
płynny elektrolit zastąpić w nich substancją w formie stałej. Obiecującym
kandydatem wydaje się nowa klasa
materiałów, zaprezentowana przez
fizyków z Polski i Szwajcarii.
Komercyjnie dostępne baterie litowojonowe składają się z dwóch elektrod
połączonych ciekłym elektrolitem.
Elektrolit ten utrudnia inżynierom
redukowanie rozmiarów i masy baterii, a na dodatek może wyciec; znajdujący się w odsłoniętych elektrodach lit
wchodzi wówczas w kontakt z tlenem
w powietrzu i ulega samozapłonowi.
Kłopoty firmy Boeing, która na wiele
miesięcy musiała wstrzymać loty samolotów Dreamliner, są przykładem
problemów, jakie przysparza eksploatacja współczesnych baterii litowojonowych.
W informacji prasowej Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
przypomniano, że w laboratoriach od
lat trwają poszukiwania materiałów
stałych, które mogą zastąpić ciekłe
elektrolity. Do najpopularniejszych
kandydatów należą związki, w których
jony litu znajdują się w otoczeniu
jonów siarki lub tlenu.
Szwajcarsko-polski zespół naukowców zaprezentował jednak nową klasę
związków jonowych, gdzie nośnikami
ładunku są jony litu poruszające się
w środowisku cząsteczek aminowych

(NH2) i borowodorkowych (BH4).
O opracowanych materiałach naukowcy informują w artykule opublikowanym w czasopiśmie "Advanced
Energy Materials".
Część eksperymentalną projektu
badawczego zrealizowano w szwajcarskim federalnym ośrodku badań
materiałowych Empa w Dubendorfie
oraz na Uniwersytecie Genewskim
(UG). Za opis teoretyczny mechanizmów prowadzących do wyjątkowo
dużej przewodności jonowej nowego
materiału odpowiadał prof. Zbigniew
Łodziana z Instytutu Fizyki Jądrowej
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
"Zajmowaliśmy się amidoborowodorkiem litu, substancją
wcześniej znaną jako niezbyt dobry
przewodnik jonowy" - opowiada
prof. Łodziana. - "Związek ten wytwarza się mieląc ze sobą dwa składniki w proporcji 1 do 3. Nikt dotychczas nie sprawdzał, co się dzieje
z przewodnością jonową, gdy proporcje między tymi składnikami zostaną zmienione. Zrobiliśmy to dopiero my i raptem się okazało, że
zmniejszając liczbę grup NH2 do
pewnej wartości granicznej można
znacznie poprawić przewodność".
Wzrost przewodności jest tak duży,
że staje się ona porównywalna
z przewodnością ciekłych elektrolitów.
Kilkudziesięciokrotny wzrost przewodności jonowej nowego materiału

jest efektem zmiany proporcji tworzących go składników. Otwiera on nowy,
dotychczas nieeksploatowany kierunek
poszukiwań kandydatów na stały elektrolit. Wcześniej koncentrowano się
niemal wyłącznie na zmianach kompozycji chemicznej substancji. Tymczasem
okazuje się, że na etapie produkcji
związków kluczową rolę mogą odgrywać
same proporcje między składnikami
używanymi do ich wytworzenia.
"Nasz amido-borowodorek litu to
przedstawiciel nowej, obiecującej klasy
materiałów-kandydatów na stały elektrolit. Jednak zanim baterie zbudowane na
takich związkach trafią do użytku, musi
jeszcze upłynąć trochę czasu" - zaznacza
prof. Łodziana. - "Na przykład między
elektrolitem a elektrodami nie powinny
zachodzić żadne reakcje chemiczne prowadzące do ich degradacji. Ten problem
wciąż czeka na optymalne rozwiązanie".
Tymczasem jednak perspektywy badań
są obiecujące. Naukowcy z Empa, UG
i IFJ PAN nie ograniczyli się bowiem do
samego scharakteryzowania właściwości
fizyko-chemicznych nowego materiału.
Związek został użyty jako elektrolit
w typowym półogniwie Li4Ti5O12. Półogniwo miało dobrą wydajność, która
w testach polegających na 400-krotnym
ładowaniu i rozładowaniu okazała się
stabilna.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/coraz-blizej-stalych-elektrolitow-wbateriach-litowo-jonowych-2559
Źródło: PAP

W roku 2016 stężenie dwutlenku węgla w atmosferze sięga
poziomu nienotowanego od 800 000 lat
Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) stężenie CO2
odnotowane w atmosferze Ziemi
w roku 2016 było o 50% wyższe od
średniej z ostatnich dziesięciu lat.
Stacje badawcze w 51 krajach przekazały wyniki pomiarów stężenia dwutlenku węgla oraz innych „gazów
cieplarnianych”, jak metan czy tlenek
azotu, które wskazują na gwałtowny
wzrost. Naukowcy przypisują ten stan
rzeczy połączeniu działalności człowieka ze zjawiskiem atmosferycznym
El Niño. Jak informuje BBC, eksperci
obawiają się, że przy takiej zwyżce,
docelowa globalna temperatura będzie „w dużej mierze nieosiągalna”.
Liczby publikowane przez WMO
informują o stężeniach po wchłonięciu
z na c znych i l o śc i CO2 pr ze z
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„pochłaniacze” Ziemi, czyli m.in. oceany i biosferę. W 2016 r. średnie
stężenie CO2 sięgnęło poziomu
403,3 części na milion, wzrastając
z 400 ppm w roku 2015.
.Eksperci z obserwatorium klimatycznego Climate Central wyjaśniają: „(...)
badania obejmują długi okres, od
800 000 do 15 milionów lat temu.
Najbardziej bezpośrednie dowody
pochodzą z malutkich pęcherzyków
dawnego powietrza, uwięzionego
w ogromnych lądolodach Antarktydy.
Na podstawie odwiertów rdzeni
lodowych i analizy pęcherzyków powietrza, naukowcy stwierdzili, że
w ciągu co najmniej ostatnich
800 000 lat poziom stężenia atmosferycznego CO2 nigdy nie był tak wysoki, jak teraz”.

Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/w-roku-2016-stezeniedwutlenku-wegla-w-atmosferze-siegapoziomu-nienotowanego-od-800-000lat
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
http://cordis.europa.eu/
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Panele fotowoltaiczne – doskonalenie metod pomiaru
przenoszenia elektronów
Mimo istotnego znaczenia, jakie ma
określenie potencjału urządzenia fotowoltaicznego, istniejące metody monitorowania międzyfazowego przenoszenia elektronów pozostają dwuznaczne.
Teraz naukowcy z École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) opracowali
metodę swoistą względem substratu do
wykrywania przenoszenia elektronów.
Metodę oraz sposób jej opracowania
opisano w artykule pod tytułem Interfacial Electron Injection Probed by
a Substrate-Specific Excitonic Signature,
który ukazał się w czasopiśmie Journal of
the American Chemical Society.
Uczulane ogniwa fotowoltaiczne, które
składają się z molekularnego lub półprzewodnikowego uczulacza służącego
do gromadzenia światła i wtryskiwania
elektronów na substrat sprzyjający ich
migracji, są jednymi z najgruntowniej
przestudiowanych systemów fotowoltaicznych. Niemniej aktualne metodologie, z których każda wykorzystuje światło w zakresie od częstotliwości widzialnych do terahercowych (fale
o długości około 400 – 30 000 nm),
mogą przynosić dwuznaczne wyniki. To

podejście jest wrażliwe na nośniki,
które pozostają wolne w paśmie przewodnictwa substratu półprzewodnikowego. W związku z tym nie są swoiste względem substratu i nie można
ich użyć w nowej generacji półprzewodnikowych uczulonych ogniwach
fotowoltaicznych.
Zespół EPFL postanowił przezwyciężyć ograniczenia bieżących metod
pomiaru przenoszenia elektronów,
stosując dwa rodzaje systemów zamiany promieniowania słonecznego
uczulanych barwnikiem: jeden oparty
na dwutlenku tytanu, a drugi na nanocząstkach tlenku cynku, z których
obydwa należą do kategorii substratów z tlenków metali przejściowych
(TMO). Za pomocą ciągłych impulsów
głębokiego ultrafioletu, naukowcy
z EPFL opracowali metodę swoistą
względem substratu do wykrywania
przenoszenia elektronów.
Jak wyjaśniają w artykule: „(…) demonstrujemy zastosowanie ciągłych
impulsów głębokiego ultrafioletu do
badania międzyfazowego przenoszenia
elektronów na podstawie wykrywania

swoistego przejścia ekscytonowego
zarówno w uczulonej N719 anatazie
TiO2, jak i w nanocząstkach ZnO o
strukturze wurcytu”. Naukowcy pokazują, że: „(…) sygnał w momencie
wtrysku elektronów z barwnika
N719 do TiO2 jest zdominowany
przez dalekiego zasięgu ekranowanie
Coulomba stanów końcowych
przejść ekscytonowych, podczas gdy
w przypadku uczulonego ZnO jest
zdominowany przez wypełnianie
przestrzeni fazowej”.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/panele-fotowoltaiczned o s k o n a l e n i e - m e t o d - p o m ia r u przenoszenia-elektronow
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
http://cordis.europa.eu/

Fotokatalizator oczyści powietrze, wodę, powierzchnię
Badaczka z Gdańska modyfikuje fotokatalizatory - tak, aby były aktywne już pod
wpływem promieniowania z zakresu
światła widzialnego. Jej osiągnięcia przybliżają nas do lepszych rozwiązań, służących do oczyszczania powietrza, wody
czy gleby.
Proces fotokatalizy z zastosowaniem
ditlenku tytanu, który można wykorzystać do oczyszczania powietrza lub wody, zachodzi pod wpływem promieniowania UV. Niestety, takiego promieniowania jest bardzo mało w promieniowaniu słonecznym, zaledwie 4-5 proc. Aby
łatwiej wzbudzać fotokatalizatory, naukowcy modyfikują je tak, aby stawały się
aktywne już pod wpływem światła widzialnego. Tylko wtedy będzie można
wykorzystać je w przemyśle na szeroką
skalę.
Dr inż. Joanna Nadolna z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego łączy fotokatalizator, jakim jest ditlenek tytanu,
z lantanowcami - grupą pierwiastków
w układzie okresowym, które charakteryzują się zdolnością do konwersji promieniowania o wyższej energii - do niższej.
"Ditlenek tytanu jest aktywny tylko pod
wpływem promieniowania ultrafioletowego. Dzięki modyfikacji udało mi się
uzyskać fotokatalizator, który jest ak-

tywny pod wpływem promieniowania
z zakresu światła widzialnego" - mówi
w rozmowie z PAP dr Nadolna.
Jak fotokatalizatory oczyszczają powietrze i wodę? Są to półprzewodniki
w formie proszku, który można nałożyć na dowolną powierzchnię wystawioną na działanie światła. Może to
być płyta, elewacja budynku, a jeżeli
tylko warstwa jest odpowiednio cienka, może być bezbarwna i oczyszczać
nawet okna. Jak tłumaczy dr Nadolna,
za cały proces odpowiedzialne są aktywne formy tlenu, które rozkładają
zanieczyszczenia.
Nie jest jednak do końca jasne, jaki
jest mechanizm wzbudzania fotokatalizatora. Na łamach czasopism naukowych debatują nad
tym
badacze
z wielu ośrodków
– chemicy, eksperci z zakresu fotokatalizy z całego
świata. Prace Polki
przyczyniły
się
pośrednio do rozwiązania tego problemu.
W ie le
wskazuje na to, że
jej badania wykonane podczas stażu

naukowego w Japonii na Uniwersytecie
Hokkaido podważą obowiązującą
w literaturze teorię.
„Wcześniej sądzono, że lantanowiec
pochłania promieniowanie z zakresu
widzialnego, konwertuje energię
i emituje promieniowanie ultrafioletowe wzbudzające fotokatalizator. Wyniki moich badań sugerują, że za aktywność odpowiada raczej pojawienie się
nowych pasm energetycznych w przerwie wzbronionej tego półprzewodnika" - opowiada chemiczka.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/fotokatalizator-oczysci-powietrzewode-powierzchnie-2564
Źródło: PAP
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Źródło: Tapeciarnia.pl

Na czarną godzinę - energia z ogniw paliwowych
Ogniwa paliwowe nie muszą działać
wyłącznie na czysty wodór. Nad zasilanymi biogazem ogniwami paliwowymi,
które również będą mogły bezawaryjnie przetwarzać energię chemiczną na
elektryczną, pracuje dr inż. Beata Bochentyn z Politechniki Gdańskiej.
Badaczka wytwarza i testuje materiały
do zastosowania w tlenkowych ogniwach paliwowych albo w generatorach
termoelektrycznych. Dzięki nim ogniwa paliwowe będą działały dłużej
i będą tańsze w eksploatacji, zaś generatory termoelektryczne będą skuteczniej przetwarzały ciepło odpadowe na energię elektryczną.
Ogniwa paliwowe przetwarzają energię chemiczną na elektryczną. Rolę
tzw. utleniacza może pełnić powietrze,
zaś paliwem może być np. wodór, gaz
ziemny czy też biogaz, który powstaje
jako produkt uboczny na przykład na
wysypiskach śmieci czy w oczyszczalni
ścieków. Dzięki doprowadzeniu tych
dwóch rodzajów gazów bezpośrednio
do ogniwa paliwowego możemy uzyskać efekt w postaci wytwarzania prądu elektrycznego.
Wytworzony prąd może być wykorzystany bezpośrednio do zasilania urządzeń elektrycznych. Z drugiej strony
energia może być też magazynowana

w postaci chemicznej po to, żeby móc
ją odzyskać w sytuacjach wyłączenia
prądu w sieci. Wówczas ogniwa paliwowe będą służyły jako awaryjne generatory prądu w budynkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych albo
w obiektach użyteczności publicznej,
jak szpitale czy szkoły.
"Ma to sens, bo sytuacje wyłączenia
prądu są dla takich instytucji krytyczne
i zaburzają ich pracę. Stąd magazynowanie energii np. w postaci paliwa wodorowego i następnie wytworzenie
z niego prądu będzie miało największe
znaczenie. I to jest największy potencjał
zastosowania ogniw paliwowych
w naszej polskiej rzeczywistości" tłumaczy rozmówczyni PAP.
Ogniwa tlenkowe, którymi zajmuje się
dr inż. Bochentyn są stosowane do
dużych urządzeń i wymagają pracy
w wysokich temperaturach rzędu 700
stopni Celsjusza. Innego typu ogniwa są
stosowane w samochodach albo
w urządzeniach mobilnych takich jak
laptopy.
"Ogniwa komercyjnie wykorzystywane
są bardzo dobrze dostosowane do
pracy z czystym wodorem, jako paliwem. Ja chcę je zmodyfikować tak, aby
pracowały wydajnie przy zasilaniu biogazem" - wyjaśnia badaczka.

Idea wykorzystania biogazu jako paliwa wpisuje się w koncepcję tzw.
energetyki rozproszonej. Wówczas
przetwarzanie energii chemicznej
paliwa na energię elektryczną będzie
mogło mieć miejsce bezpośrednio
w miejscu wytwarzania paliwa, czyli
przy wysypiskach śmieci, oczyszczalniach ścieków czy przydomowych
składowiskach odpadów rolnych.
Obecnie, jeśli do kupionego komercyjnie ogniwa doprowadzony zostanie
biogaz, to w ciągu tygodnia obserwuje się degradację parametrów elektrycznych pracy ogniwa rzędu 25
proc. Po miesiącu ogniwo nie działa
już w ogóle. To oczywiście przekreśla
jakiekolwiek zastosowania, bo - jak
zaznacza fizyk - nikt nie kupi ogniwa,
które będzie pracowało tak krótko.
Dr inż. Bochentyn modyfikuje ogniwa
tlenkowe tak, żeby w długim okresie
mogły współpracować z biogazem.
Uzyskiwane przez nią wyniki dają
nadzieję, że będzie to nawet stabilność kilkuletnia.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/na-czarna-godzine-energia-zogniw-paliwowych
Źródło: PAP
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Tylko dwa polskie miasta zakwalifikowały się do pierwszej setki raportu IESE
Cities in Motion Index 2017 - listy najbardziej inteligentnych miast świata. Warszawa jest na 54. miejscu zestawienia,
Wrocław - na 95. Czołówkę tworzą
Nowy Jork, Londyn i Paryż.
"W Polsce stawimy pierwsze kroki
w dziedzinie inteligentnych miast. W
ogóle idea smart cities stała się etykietą,
którą - mam wrażenie - że władze publiczne przyklejają do swoich strategii
rozwoju po to, żeby sięgnąć po środki
unijne" - mówiła PAP dr Dorota SikoraFernandez z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego.
Według niej dzieje się tak, ponieważ do
2020 r. ponad 18 mld euro ma zostać
zainwestowane właśnie w rozwój inteligentnych miast. "No i w Polsce coraz
częściej słyszy się, że Kraków, Gdańsk
czy Warszawa chcą być inteligentne.
Tylko często za tymi zapisami w strategiach nie idą konkretne działania, a jeśli
już idą, to są one bardzo niewielkie
i świadczą o stawianiu pierwszych kroków, a nie o realizacji koncepcji w pełni"
- dodała ekspertka.
Smart city - czyli inteligentne miasto - to
koncepcja zakładająca, że miasto wyko-
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rzystuje zaawansowane technologie do
tego, aby polepszyć jakość życia we
wszystkich obszarach swojego funkcjonowania - podkreśliła. Chodzi o to,
żeby mieszkańcom lepiej się tam żyło,
a jednocześnie - by zmalały koszty
funkcjonowania całego miasta.
"W praktyce instalujemy oprogramowanie, czujniki, wszędzie gdzie się da,
po to, aby zebrać dane i usprawnić
działanie np. systemu transportowego,
administracji publicznej, szkolnictwa
albo zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego" - dodała dr
Sikora-Fernandez.
Raport IESE Cities in Motion Index 2017
analizuje wszystkie aspekty składające
się na jakość życia w 180 miastach na
świecie. Miasta analizowano za pomocą
zestawu wskaźników dotyczących kapitału ludzkiego, spójności społecznej,
gospodarki, zarządzania publicznego,
partycypacji społecznej, środowiska
naturalnego, mobilności i transportu,
planowania przestrzennego, wydajności
i zaawansowanych technologii. W obszarze planowania przestrzennego
Warszawa zajęła w tym rankingu 6.,
a Wrocław – 10. miejsce.

Zdaniem ekspertki przykładem jednego z najbardziej inteligentnych miast
w Europie jest Barcelona, która
w 2014 r. otrzymała wyróżnienie od
Komisji Europejskiej za wdrażanie
i zastosowanie zaawansowanych
technologii w celu polepszenia jakości
życia swoich mieszkańców.
"Barcelona jest przykładem miasta,
które realizuje w 22 obszarach funkcjonowania miasta ponad 200 projektów związanych z zastosowaniem
zaawansowanych technologii - po to,
aby usprawnić funkcjonowanie miasta" - zaznaczyła.
Jako przykłady podała m.in. oczujnikowanie oświetlenia ulicznego, które
automatycznie zmniejsza natężenie
oświetlenia w zależności od tego,
jakie jest natężenie światła naturalnego; czy oczujnikowanie zbiorczych
pojemników na śmieci, które same
wysyłają do firm odbierających odpady informacje, że są przepełnione.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/ekspertka-polskim-miastomdaleko-wciaz-do-okreslenia-smartcity
Źródło: PAP
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Ekspert: zmiany klimatyczne wpływają na miasta
Miasta jednocześnie są pod wpływem
globalnych zmian klimatycznych, ale
same też modyfikują lokalne warunki
klimatyczne m.in. poprzez tzw. miejskie wyspy ciepła; wpływają także na
wielkość opadów czy wilgotność mówi PAP prof. Krzysztof Fortuniak
z Uniwersytetu Łódzkiego.
Podstawowym czynnikiem, który
określa klimat w danym mieście są
czynniki globalne czy regionalne. Jednak same miasta też wpływają na klimat lokalny - lokalne pole temperatury, opadów, wilgotności.
Klimatolog prof. Krzysztof Fortuniak
z Katedry Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytetu Łódzkiego przypomniał,
że jednym z najbardziej znanych przejawów wpływu miasta na klimat jest
tzw. miejska wyspa ciepła, czyli relatywne podwyższenie temperatury
miasta w stosunku do temperatury
obszarów go otaczających. Jest to
zjawisko dynamiczne, które pojawia
się głównie w nocy i zanika w ciągu
dnia.
„Jest to zjawisko obserwowane głównie w pogodne, bezchmurne noce,

kiedy wymiana energii pomiędzy
ziemią a atmosferą, zabudowa miejska, nagromadzenie ciepła
w mieście i kilka innych czynników
powodują, że ta temperatura jest
wyraźnie wyższa” - zaznaczył klimatolog. Ekstremalnie te różnice temperatur mogą sięgać nawet kilkunastu stopni, ale zazwyczaj jest to 1-2
stopnie C.
To zjawisko w świetle zmian klimatycznych ma swoje dodatnie i ujemne strony. Plusem jest mniejsze
zużycie energii zimą do ogrzewania
mieszkań. Natomiast negatywne
aspekty tzw. miejskiej wyspy ciepła
są odczuwalne głównie podczas fal
upałów, które pojawiają się coraz
częściej w związku ze zmianami
klimatycznymi.
„Wówczas organizm ludzki ze
względu na to, że temperatura
w nocy w mieście jest wyższa niż
poza nim, może nie mieć odpowiednich warunków, żeby od tych upałów odetchnąć” - zaznaczył ekspert.
Według klimatologa miasta wpływają
także na modyfikację pola wiatru czy

opadów. Jednak - jego zdaniem - z polem opadów sytuacja jest bardziej złożona niż z temperaturą, gdyż różne
procesy fizyczne mogą w odmienny
sposób wpływać na wielkość i intensywność opadów.
„Tutaj wpływ miasta jest troszkę mniej
ustalony, ponieważ ze względu na to, że
mamy zanieczyszczenia powietrza
i więcej tzw. jąder kondensacji, mogą
się tworzyć mniejsze krople wody i te
opady mogą nie być takie silne. Ale
z drugiej strony, ze względu na podwyższenie temperatury, mamy wzmożone ruchy konwekcyjne, czyli wzmożone ruchy powietrza wznoszącego,
i wobec tego oczekiwalibyśmy wzmożenia burz czy opadów nawalnych” - zaznaczył.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
m s / e k s p e r t - z m ia n y - k l im a t y c z n e wplywaja-na-miasta
Źródło: PAP

W Świerku może powstać centrum materiałów przyszłości
Naukowcy z Narodowego Centrum
Badań Jądrowych, razem z kolegami
z Francji i Finlandii, przygotowują
projekt centrum opracowującego
nowe typy materiałów, m.in. na potrzeby chemii i przemysłu jądrowego.
Mają na to rok; jeśli ich pomysł otrzyma dofinansowanie z UE, placówka
powstanie w Świerku.
Badacze z NCBJ oraz partnerzy
z francuskiego Komisariatu Energii
Jądrowej i Energii Alternatywnych
(CEA) i fińskiego Centrum Badań
Technicznych VTT utworzyli konsorcjum NOMATEN. Partnerem konsorcjum jest także Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju (NCBR) - jako potencjalna jednostka współfinansująca
projekt - poinformowało NCBJ
w przesłanym PAP komunikacie.
Konsorcjum bierze udział w konkursie
Teaming for Excelence w ramach programu badań i innowacji UE Horyzont
2020. Konkurs jest dwuetapowy.
NOMATEN znalazł się wśród zwycięzców pierwszego, krajowego etapu
konkursu. Od 1 września konsorcjum
ma 12 miesięcy na przygotowanie
szczegółowego biznesplanu stworzenia i działania Centrum Doskonałości
Materiałów Funkcjonalnych dla Przemysłu i Medycyny. Na ten cel otrzymuje środki z UE.

Jeśli projekt zyska uznanie na poziomie europejskim, to w Świerku powstanie Centrum Doskonałości
opracowujące nowe materiały na
potrzeby medycyny, chemii, przemysłu jądrowego i zaawansowanych
technologii.
"Chcemy, by w Centrum Doskonałości NOMATEN były badane nowe
materiały odporne na ekstremalne
warunki pracy" – wyjaśnia, cytowany
w komunikacie, dyrektor Departamentu Fizyki Materiałów NCBJ
i koordynator projektu prof. Jacek
Jagielski. Jak tłumaczy, tego typu
materiały potrzebne są inżynierom
do konstrukcji reaktorów jądrowych
nowych generacji i reaktorów termojądrowych. Powinny cechować
się wytrzymałością
oraz
odpornością
na temperaturę, korozję
i promieniowanie. Nowe
typy materiałów potrzebne są też w
wielu innych
gałęziach
przemysłu,
m.in. w prze-

myśle lotniczym, kosmicznym, elektronicznym i chemicznym.
„W naszym Centrum będziemy w stanie zaprojektować materiały o własnościach, które można będzie w wiarygodny sposób przewidzieć w okresie
eksploatacji instalacji. W przypadku
instalacji jądrowych okres ten może
sięgać sześćdziesięciu, a nawet stu lat” dodaje prof. Jagielski.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/w-swierku-moze-powstac-centrummaterialow-przyszlosci-2562
Źródło: PAP
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NCBR inwestuje w ekologiczne autobusy dla polskich miast
Nawet 600 ekologicznych autobusów
nowej generacji może trafić na ulice
polskich miast w 2020 r. w ramach
programu Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju "Bezemisyjny transport publiczny". NCBR podpisało porozumienia z przedstawicielami 24
samorządów.
"Inwestujemy 100 mln zł w prace badawczo-rozwojowe, które doprowadzą do skonstruowania i produkcji
pierwszej serii ekologicznych autobusów nowej generacji" - poifnormował
dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. - "Ich parametry techniczne pozwolą nie tylko na bezpieczną i opłacalną eksploatację w momencie wyjazdu na ulice polskich miast, ale także na
dalszy rozwój pojazdów, w oparciu
o technologie, które dziś jeszcze nie
istnieją."
"Stawiamy na bezemisyjny, przyjazny
mieszkańcom polskich miast transport
publiczny" - podkreślił wicepremier,
minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin. - "Myślimy kompleksowo nie tylko o produkcji, ale także
o eksploatacji autobusów nowej generacji i skupiamy się na realizacji konkretnych celów, które sprawią, że
elektromobilność stanie się faktem.
Jestem przekonany, że połączenie
nowatorskiego podejścia do finanso-

wania innowacji, ponadresortowej
współpracy i bezpośredniego zaangażowania władz samorządowych sprawi, że
program NCBR przyniesie zamierzone
efekty" - dodaje.
NCBR wspólnie z przedstawicielami
miast zdefiniowało konkretne potrzeby, m.in.: liczbę i rodzaj potrzebnych
pojazdów, ich oczekiwany poziom
wydajności oraz maksymalne koszty
nowych autobusów. Porozumienia
o współpracy podpisano z władzami
Częstochowy, Jaworzna, Krakowa,
Krosna, Lublina, Łomży, Łomianek,
Mielca, Nowego Sącza, Płocka, Rzeszowa, Siedlec, Sieradza, Sosnowca, Starachowic, Szczecina, Tczewa, Tomaszowa Mazowieckiego, Torunia, Tych,
Wrocławia, Zakliczyna, Żyrardowa
oraz z Komunikacyjnym Związkiem
Komunalnym Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego. Ogłoszenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego planowane jest jeszcze w tym roku.
W konstruowanych autobusach zostaną zastosowane rozwiązania modułowe. Pozwoli to znacząco poprawić ich
parametry techniczne, a równocześnie
ułatwi ich serwisowanie. Innowacyjne
podejście do budowy autobusów pozwoli m.in. na ograniczenie kosztów
eksploatacyjnych oraz szybsze dostawy
pojazdów nowej generacji w przyszło-

ści. Jak zapowiada w komunikacie
prasowym NCBR, w pojazdach będzie można - wraz z rozwojem technologii - instalować nowe moduły
i elementy.
Sercem autobusów będzie napęd
elektryczny, wspierany technologiami
odzyskiwania energii, które pozwolą
na ładowanie akumulatorów w trakcie jazdy. Możliwe będzie również
wyposażenie autobusów w napęd
wodorowy.
Oprócz skonstruowania pojazdów,
program NCBR przewiduje również
stworzenie niezbędnej infrastruktury.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/ncbr-inwestuje-w-ekologiczneautobusy-dla-polskich-miast-2565
Źródło: PAP

Raport: Działania
UE w dziedzinie
energii i zmiany
klimatu –
przegląd
horyzontalny

Raport: Przemysł
w Europie - Fakty
i liczby dotyczące
konkurencyjności
i innowacji

Przewodnik ułatwi
nawiązywanie
współpracy
między firmami
a instytutami
badawczymi

Działania UE w dziedzinie energii
i zmiany klimatu – przegląd horyzontalny dotyczący działań UE w dziedzinie
energii i zmiany klimatu dostarcza
przeglądu działań unijnych
w omawianej dziedzinie, uje główne
prace kontrolne przeprowadzone
dotychczas przez Trybunał
i najwyższe organy kontroli (NOK)
w UE, a także wskazuje główne wyzwania w celu pogłębienia debaty
legislacyjnej oraz nadania kierunku
przyszłym pracom kontrolnym.
Raport
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/raport-dzialania-ue-wdziedzinieenergii-izmiany-klimatu-przegladhoryzontalny-2597

Raport: Przemysł w Europie - Fakty
i liczby dotyczące konkurencyjności
i innowacji zawiera przegląd inicjatyw
i polityk ukazujących szeroko zakrojone działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności przemysłu z korzyścią
dla wszystkich Europejczyków. Inicjatywy te skupiają się na budowaniu
gospodarki o zamkniętym obiegu,
zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu – i gotowej na przyszłość.
Raport
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/raport-przemysl-w-europie-faktyi-liczby-dotyczace-konkurencyjnosci-iinnowacji

Ukazał się przewodnik dostarczający
praktycznych informacji jak sprawnie
działać na rzecz współpracy między
firmami a instytutami badawczymi.
W publikacji znajdują się porady,
między innymi jak rozpocząć taką
współpracę, jak zarządzać prawami
własności intelektualnej oraz jak
znaleźć odpowiedniego partnera ds.
badań i rozwoju.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/przewodnik-ulatwinawiazywanie-wspolpracy-miedzyfirmami-a-instytutami-badawczymi2572
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Organizacje krytycznie o projekcie ustawy na temat
powołania Sieci Badawczej Łukasiewicz
Pozbawienie instytutów badawczych
statusu jednostek naukowych oraz
wykreślnie ich z Krajowego Rejestru
Sądowego i ich ponowny wpis - to
główne zarzuty ws. ustawy o Sieci
Badawczej Łukasiewicz wskazane
w trakcie konsultacji społecznych.
Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i Ministerstwo Rozwoju.
Konsultacje zakończyły się pod koniec
sierpnia.
Jak wynika z opinii umieszczonych na
stronie Rządowego Centrum Legislacji, liczne organizacje (m.in. Rada
Szkolnictwa Wyższego ZNP, Polska
Izba Przemysłu Chemicznego, Polska
Izba Gospodarcza Zaawansowanych
Technologii, Komitet Polityki Naukowej, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa
Wyższego) negatywnie oceniły plany
pozbawienia instytutów działających
w ramach sieci statusu jednostek naukowych. Wskazano na to, że taki
zamiar jest niespójny z licznymi zapisa-

mi ustawy, w której eksponowane
są aspekty naukowe.
Wśród zagrożeń, które może powodować takie rozwiązanie, wymieniano mniejszą dostępność do środków
na badania naukowe, brak możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na
usługi realizowane przez instytuty,
osłabienie pozycji i konkurencyjności
instytutów.
Forum Związków Zawodowych
(FZZ) stwierdziło, że w konkursach
europejskich jednostki naukowe
zazwyczaj otrzymują dotacje w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych. "Odebranie statusu jednostki naukowej może oznaczać
pozbawienie możliwości realizacji
tych prac lub wysokość dotacji 70
proc. kosztów kwalifikowanych.
Raczej to wpłynie na zmniejszenie
udziału instytutów z Sieci w projektach europejskich" - ostrzega FZZ.
Z kolei Polska Izba Gospodarcza
Zaawansowanych Technologii zauważyła, że bez prac naukowych,

publikacji, tworzenia i rozwijania własnej kadry naukowej nie ma mowy
o nowoczesnej organizacji badawczej.
Natomiast Krajowa Reprezentacja
Doktorantów (KRD) w swoim piśmie
podaje w wątpliwość, dlaczego minister
nauki ma nadzorować sieć, skoro jednostki ją tworzące nie będą miały statusu naukowego.
Resort stworzył w projekcie możliwość
podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez pracowników naukowych
Sieci w uczelniach w ramach stosunku
pracy. "Wydaje się to rozwiązaniem
bardzo kontrowersyjnym, zwłaszcza
w stosunku do założeń reformy szkolnictwa wyższego, gdzie wprost mówi
się o likwidacji dwuetatowości na uczelniach" - wskazuje m.in. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/organizacje-krytycznie-o-projekcieustawy-na-temat-powolania -siecibadawczej-lukasiewicz-2601
Źródło: PAP

Budżet w 2018 r.: ponad 9,2 mld zł na naukę i ok. 16,5 mld na
szkolnictwo wyższe
Rządowy projekt ustawy budżetowej
na rok 2018 w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego i Polskiej Akademii
Nauk dla Komisji Finansów Publicznych, opiniowała sejmowa Komisja
Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Jak mówił podczas posiedzenia komisji
wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza wydatki na
naukę w 2018 r. planowane są na
poziomie ponad 9,2 mld zł - z tego ze
środków budżetu państwa ponad 7,9
mld zł, a z budżetu środków europejskich - blisko 1,3 mld zł.
"W relacji do analogicznej kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2017
nakłady na naukę wzrastają o 821,7
mln zł, to jest nominalnie o 9,8 proc."
- podkreślił Skuza. Dodał, że udział
nakładów na naukę w PKB na 2018 r.
wyniesie 0,45 proc. Oznacza to
wzrost o dwie setne punktu procentowego w stosunku do 2017 r.
Skuza poinformował też, że inne resorty zaplanowały na działalność badawczo-rozwojową (B+R) kwotę
ponad 1 mld zł, w tym na działalność
B+R rozwijaną przez MON - 825,6
mln zł.
Dodał, że łączna kwota środków, jaką
w 2018 r. dysponować będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyniesie ok. 4 mld zł - środki te pocho-

dzą również z tych przeznaczonych
na szkolnictwo wyższe. Z kolei Narodowe Centrum Nauki w 2018 r.
otrzyma dotację w wysokości ponad
1,35 mld zł. (...).
Wydatki na szkolnictwo wyższe
wyniosą z kolei ok. 16,5 mld zł (0,8
proc. PKB) i będą większe o ponad
561 mln zł w porównaniu do budżetu w 2017 r. - mówił Skuza.
Bartosz Jóźwiak (Kukiz'15O) ocenił,
iż wzrost nakładów na szkolnictwo
wyższe na poziomie 2,4 proc., gdy
uwzględni się stopień inflacji oznacza, że "tak naprawdę nie mamy
żadnego wzrostu, wzrost minimalny
(...) albo mamy budżet kontynuacji z
zeszłego roku." "Nie jest to budżet
dynamiki, który mógłby nam rzeczywiście pokazać, że wyraźnie przyspieszamy w kierunku tego, co jest
zawarte w projekcie Ustawy 2.0" mówił Jóźwiak.
W przypadku budżetu na naukę
i szkolnictwo wyższe projekt został
pozytywnie zaopiniowany z uwagą
Ewy Tomaszewskiej (PiS). Posłanka
zwróciła uwagę, że kontynuowane
od wielu lat zamrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej skutkuje
pauperyzacją pracowników wyższych uczelni i nauki oraz nie sprzyja
realizacji działań projakościowych.

"Stałe blokowanie wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej skutkuje
również zaniżaniem wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Jest to zjawisko, które jest niepokojące, bo trwa od lat" - podkreśliła Tomaszewska.
Dodała również, że poziom pensji na
uczelniach nie sprzyja zachęcaniu pracowników i studentów zagranicznych
do podejmowania studiów i pracy naukowej na polskich uczelniach.
Komisja pozytywnie zaopiniowała również budżet PAN, który utrzyma się na
poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego i wyniesie ok. 81,5 mln zł. Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński podkreślił, że Akademia czerpie środki na działalność dodatkowo również z puli przeznaczonej na naukę - to z niej finansowanych jest działalność 69 instytutów
PAN.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/budzet-w-2018-r-ponad-92-mld-zlna-nauke-i-ok-165-mld-na-szkolnictwowyzsze-2624
Źródło: PAP
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Dardziński: Sieć Badawcza Łukasiewicz - nie od początku 2018
roku, ale do końca 1. kwartału
Sieć Badawcza Łukasiewicz powinna
rozpocząć działalność do końca
1. kwartału 2018 r., a nie jak wcześniej
planowano - od początku przyszłego
roku. Wśród instytutów badawczych
panuje zgoda co do idei powołania
sieci - powiedział PAP wiceminister
nauki Piotr Dardziński.
Projekt ustawy o Sieci Badawczej:
Łukasiewicz przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(MNiSW) oraz Ministerstwo Rozwoju
(MR). Konsultacje zakończyły się pod
koniec sierpnia. Finalny projekt ustawy
zostanie niebawem przedłożony do
rozpatrzenia Radzie Ministrów.
W rozmowie z PAP podsekretarz
stanu w MNiSW Piotr Dardziński
zapowiedział, że ustawa powinna
wejść w życie w pierwszym kwartale
2018 r. Wcześniej resort nauki planował, że ustawa wejdzie w życie
1 stycznia 2018 r. Zmiana terminu
wynika z tego, że ministerstwo zdecydowało się na znaczące zmiany
w kształcie ustawy, łącznie z nazwą
powoływanej instytucji.
"W momencie, gdy wyszliśmy naprzeciw postulatom instytutów badawczych i stronie społecznej, przepisali-

śmy tę ustawę na wariant, w którym
instytuty zachowują osobowość prawną. Kosztowało nas to trzy miesiące" wyjaśnił Dardziński.
Po zakończonych na początku maja
konsultacjach publicznych pierwszego
projektu - ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym (NIT) - okazało
się, że największe kontrowersje wzbudził zapis dotyczący odebrania instytutom badawczym, które miały wejść
w skład NIT, osobowości prawnej.
Dlatego MNiSW w miejsce jednolitego
instytutu postanowiło powołać sieć Sieć Badawczą Łukasiewicz. "Do tej
pory takie rozwiązanie nie funkcjonowało w porządku prawnym w Polsce" zauważył wiceminister Dardziński.
W zakończonych pod koniec sierpnia
konsultacjach społecznych nowej wersji
ustawy organizacje zgłosiły bardzo
liczne zastrzeżenia, m.in. pozbawienie
instytutów badawczych wchodzących
w skład sieci statusu jednostek naukowych oraz wykreślenie ich z Krajowego Rejestru Sądowego i ich ponowny
wpis.
Na pytanie, która z nich zostaną przez
resort uwzględnione Dardziński odparł,
że część z zastrzeżeń dotyczyła zagad-

nień, które nie zostały przez konsultujące organizacje właściwie zrozumiane. Minister wskazał na przykład
pozbawienie instytutów badawczych
wchodzących w skład sieci statusu
jednostek naukowych.
"To najlepszy przykład na nieporozumienie legislacyjne. Instytuty Łukasiewicza pozostaną jednostkami prowadzącymi badania naukowe. Nie są
natomiast jednostkami naukowymi
w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy o zasadach finansowania
nauki" - mówił Dardziński. Dodał, że
w powstającej od podstaw ustawie
o szkolnictwie wyższym i nauce Sieć
Badawcza Łukasiewicz znajdzie się
wśród trzech innych elementów
systemu nauki w Polsce: uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/dardzinski -siec-badawcza lukasiewicz-nie-od-poczatku-2018-rale-do-konca-1-kwartalu
Źródło: PAP

Eksperci: reforma prawa autorskiego w UE może ograniczać
rozwój technologiczny
Aktualnie obowiązujące prawo autorskie
nie jest w stanie stawić czoła wyzwaniom rozwoju technologicznego - twierdzą eksperci z Centrum Cyfrowego.
Ostrzegają jednak, że przygotowywana
właśnie reforma tego prawa może
znacznie ograniczyć innowacje technologiczne w UE.
Od czasu, gdy Unia Europejska wdrożyła wspólne ramy dla korzystania z treści
objętych prawem autorskim upłynęło
ok. 15 lat. W 2016 r. UE rozpoczęła
prace nad reformą prawa autorskiego,
aby uwzględnić w nim zmiany, jakie do
naszego życia wprowadziły nowe technologie. Jest to o tyle ważne, że prawo
autorskie jest jednym z podstawowych
katalogów zasad, jakie regulują nasze
codzienne działania: niezależnie od tego,
czy szukamy informacji potrzebnych
nam w pracy, czytamy przy śniadaniu
wiadomości w telefonie czy słuchamy
muzyki podczas biegania.
"Nad kształtem prawa autorskiego debatuje Parlament Europejski i wkrótce
w dyskusji uczestniczyć będą rządy krajów Unii Europejskiej" - mówiła Anna
Mazgal z think-tanku Centrum Cyfrowe,
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zajmującego się tematyką z pogranicza
technologii, prawa, społeczeństwa
i kultury podczas zorganizowanego
przez Centrum briefingu prasowego
dotyczącego planowanej reformy prawa autorskiego w UE. - "Niektórzy
decydenci rozumieją, że prawo musi
nadążać za rzeczywistością. Inni chcieliby, żeby kultura, edukacja i rozrywka
działały w internecie, tak jak w erze
analogowej" - stwierdziła, dodając przy
tym, że niektóre propozycje Komisji
Europejskiej mogą zaszkodzić rozwojowi innowacji w Europie.
Jako przykład rozwiązania, które może
na dłuższą metę zahamować innowacje,
Mazgal podała filtrowanie pod kątem
łamania praw autorskich wszelkich
treści umieszczanych w internecie. "Ma
to polegać na tym, że jeśli chcę umieścić w internecie klip z wakacji, w którym w tle gra popularna akurat wtedy
piosenka - to taki filtr automatycznie
odmówi umieszczenia tego filmu" tłumaczyła.
"Oczywiście dzisiaj mówimy o filmach
z wakacji, o blokowaniu memów czy
komentarzy politycznych z odniesienia-

mi do kultury. Ale w przyszłości,
jeżeli mówimy o nowych obszarach
doświadczeń twórczych i nowych
obszarach kreatywności, to ten filtr
będzie blokował również takie doświadczenia" - stwierdziła Anna Mazgal.
Spora część problemu tkwi jednak
w tym, że przy tworzeniu prawa
wciąż "patrzymy na rzeczy, które
znamy i staramy się uregulować te
problemy, które one wywoływały a nie próbujemy pomyśleć o problemach, które będą pojawiały się
w przyszłości" - tłumaczył Marcin
Serafin z Centrum Cyfrowego.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
t e m s / e k s p e r c i - r e f or m a - p r a w a autorskiego-w-ue-moze-ograniczacrozwoj-technologiczny-2587
Źródło: PAP
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Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie
art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz.
2045, z późn. zm.), przeprowadził
kompleksową ocenę jakości działalnoś c i nau k ow e j lub b ad awc z o rozwojowej jednostek naukowych
zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym i uczelniom,
w których zgodnie z ich statutami nie
wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016,
poz. 2154).
Ocenę przeprowadzono na podstawie
informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe
w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

Jednostki naukowe były oceniane
w grupach wspólnej oceny (GWO)
ustalonych przez KEJN.
W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji
przyznały jednostkom naukowym
odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

osiągnięcia naukowe i twórcze;

potencjał naukowy;

praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;

pozostałe efekty działalności
naukowej i artystycznej.
Oceny uzyskane przez poszczególne
jednostki naukowe według powyższych kryteriów zostały porównane
z wartościami ocen referencyjnych
dla kategorii A i dla kategorii B,
ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Wyniki porównania stanowiły podstawę do zalicze-

nia jednostki naukowej do kategorii
naukowej A, B lub C.
Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka efektów
działalności jednostek naukowych,
w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz efektami ich realizacji, co mogłyby stanowić podstawę do
zaliczenia ich do kategorii A+.
Na podstawie wyników powyższej oceny na posiedzeniach w dniach 11 i 12
października 2017 r. zostały podjęte
przez KEJN i jego komisje uchwały
w sprawie proponowanych kategorii
naukowych dla poszczególnych jednostek naukowych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
m s / w y n ik i - k om p le k s ow e j - o c e n y jakosci-dzialalnosci-naukowej-lubbadawczo-rozwojowej-jednosteknaukowych-2017
Źródło: MNiSW

Rząd chce wspierać działalność badawczo-rozwojową
Zwiększenie wsparcia dla działalności
badawczo-rozwojowej poprzez m.in.
zwiększenie ulg B+R czy zakresu działania spółek celowych tworzonych
przez uczelnie, instytuty badawcze
i instytuty PAN zakłada projekt tzw.
drugiej ustawy o innowacyjności, który w październiku przyjął rząd.
Jak podało Centrum Informacyjne
Rządu (CIR), Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego działalności innowacyjnej,
przedłożony przez ministra nauki
i szkolnictwa wyższego.
W projekcie ustawy przewidziana jest
likwidacja lub ograniczenie barier
w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności
podatkowych instrumentów wsparcia
działalności innowacyjnej w Polsce.
Projekt ma charakter horyzontalny,
co oznacza, że zakłada on zmianę
przepisów ograniczających innowacyjność w różnych ustawach.
Zaproponowane w projekcie ustawy
zmiany dotyczą ulgi B+R, czyli prawa
do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na
działalność badawczo-rozwojową
(kosztów kwalifikowanych). Podwyższona ma zostać kwota maksymalnego
odliczenia wszystkich kosztów kwalifi-

kowanych na działalność B+R od
podstawy obliczenia podatku do 100
proc., a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczorozwojowego – do 150 proc.
Przyjęty projekt ustawy zakłada
również umożliwienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) i Narodowemu Centrum
Badań i Rozwoju (NCBR) korzystania z instrumentów finansowych
oraz udzielania pomocy finansowej
o charakterze zwrotnym (np. pożyczki, poręczenia oraz wsparcie
kapitałowe). Ma to pozwolić PARP
i NCBR na większą elastyczność
w
realizacji
swoich zadań
oraz na optymalizację inwestycyjną. Zastosowanie
mechanizmów
zwrotnych
umożliwi
zwrot kapitału
po 2023 r.
Zwrot
ten
będzie
mógł
stanowić źródło dalszego
wsparcia polskiej polityki
innowacyjnej.

W projekcie ustawy zaproponowano
również wzmocnienie roli Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Chodzi
o umożliwienie wsparcia przez UDT
jednostek naukowych i instytucji kultury działających na rzecz poszerzania
świadomości podmiotów m.in. wytwarzających i eksploatujących urządzenia
techniczne oraz popularyzujących wiedzę techniczną.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/rzad-chce-wspierac-dzialalnoscbadawczo-rozwojowa
Źródło: PAP
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Gowin: druga ustawa o innowacyjności zacznie obowiązywać
od początku przyszłego roku
Do końca listopada tzw. druga ustawa
o innowacyjności zostanie przyjęta
przez Parlament; wierzę, że zacznie
obowiązywać od początku przyszłego
roku - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin.
Gowin wziął udział w spotkaniu
z przedsiębiorcami pt. " Ulga na działalność badawczo-rozwojową - od
1.01.2018 na atrakcyjnych zasadach",
które odbyło się w resorcie rozwoju.
(…) Zauważył, że dotychczasowe
doświadczenia współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą oraz osobiste
zaangażowanie i zainteresowanie prezydenta problematyką wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki sprawiają, że z optymizmem można patrzeć na perspektywę rychłego złożenia przez prezydenta podpisu pod
ustawą.
"Mówiąc krótko - wierzymy, że ustawa wejdzie w życie, zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku" poinformował Gowin.
Podkreślił, że najważniejszym elementem zmian są ulgi podatkowe. Tłumaczył, że są one ważne dla firm po
pierwsze dlatego, że podatki są pewne
i powszechne. "I taki też jest instru-

ment wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. To jest instrument, z którego będzie mogło skorzystać każde przedsiębiorstwo, bo czy się
to komuś podoba, czy nie, każde
przedsiębiorstwo płaci podatki" - wyjaśnił.
"Drugi powód jest taki, że ulgi są związane z normalną działalnością przedsiębiorstw i mogą być stosowane przez
każdą firmę bez względu na poziom
dojrzałości rynkowej" - dodał.
Według Gowina nie każda firma ma tak
zaawansowane kompetencje badawcze,
by prowadzić projekt finansowany np.
przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. Wicepremier wskazał, że
propozycje zawarte w projekcie są
skierowane do absolutnie każdej firmy
zainteresowanej działalnością B+R,
zarówno do zaawansowanych oraz
tych, które taką działalność rozpoczynają.
Gowin poinformował, że propozycje
przewidziane w projekcie to przede
wszystkim zwiększenie ulgi podatkowej
na działalność badawczo rozwojową do
100 proc., a w przypadku centrów
badawczo- rozwojowych do 150 proc.
Wyjaśnił, że od 1 stycznia 2018 r. każda firma angażująca się w działalność

B+R będzie mogła każdą złotówkę
odpisać od podatku.
"Po drugie doprecyzowujemy i rozszerzamy katalog kosztów kwalifikowanych do tej ulgi" - dodał.
"Wreszcie wydłużamy do 2023 r.
wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R" - tłumaczył.
Wicepremier zwrócił uwagę, że kolejny istotny obszar zmian, to regulacje dotyczące centrów badawczorozwojowych, czyli rozszerzenie
możliwości uzyskania statusu CBR
przy niższym pułapie przychodów od
2,5 do 5 mln zł, ale przy wyższym
wymaganym procencie przychodów
ze sprzedaży wyników B+R. Wskazał
na szereg zmian z zakresu nauki
i szkolnictwa wyższego, np. możliwość tworzenia przez uczelnie spółek
do zarządzania infrastrukturą badawczą, również wspólnie z instytutami
badawczymi.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gowin-druga-ustawa-oinnowacyjnosci-zacznie-obowiazywac
-od-poczatku-przyszlego-roku
Źródło: PAP

Prezydent: działalność naukowców polskiego pochodzenia
buduje polską markę
Działalność naukowców polskiego pochodzenie buduje polską markę; jako
państwo potrzebujemy wsparcia ze
strony polskiego środowiska naukowego na świecie - powiedział w Nowym
Jorku prezydent Andrzej Duda.
Prezydent spotkał się w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku
z przedstawicielami świata nauki. Podziękował, w imieniu Rzeczpospolitej, za
92 lata działalności fundacji oraz wspierania polskiej nauki i polskiej młodzieży.
"Faktycznie ta kwota miliona dolarów
rocznie, która jest przeznaczana na
program stypendialny, ona robi ogromne wrażenie. To jednak jest kwota bardzo konkretna. Bardzo serdecznie za to
dziękuję, że ta działalność jest przez
państwa prowadzona, w sposób tak
mądry, przez całe lata" - powiedział
prezydent.
Podziękował również za stworzenie
Kolegium Wybitnych Naukowców Polskiego Pochodzenia.
"To jest niezwykle ważne, bo my potrzebujemy bardzo jako państwo takiego
właśnie wsparcia ze strony polskiego
środowiska naukowego na świecie" zaznaczył. Dodał, że chodzi również
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o wsparcie młodych Polaków, także
o charakterze instytucjonalnym. "Żeby
była instytucja, do której wiadomo, że
można się zgłosić, z którą można rozmawiać, która jest w stanie również
obiektywnie ocenić, wybrać tych, których warto wspierać" - dodał prezydent.
Podkreślił, że cieszy się także z tego, że
naukowcy polskiego pochodzenia ze
sobą współpracują. "To jest również
niezwykle istotne, jeżeli chodzi o budowanie takiej polskiej marki na świecie" - powiedział do nich prezydent.
Według dr. Zbigniewa Darzynkiewicza
powstałe przed czterema laty Kolegium Wybitnych Naukowców Polskiego Pochodzenia liczy obecnie ok. 400
członków. "Wśród nich są światowej
sławy naukowcy różnych pokoleń,
urodzeni w Polsce, ich dzieci i wnuki"
– powiedział Darzynkiewicz, twórca
Kolegium.
Jak zaznaczył, celem stworzenia Kolegium była chęć pokazania osiągnięć
polskich naukowców, z których powinniśmy być dumni. "Prace naukowe,
które otwierają nowe dziedziny, odkrycia, patenty, postęp techniczny

stanowią największe bogactwo każdego kraju. Powinniśmy być dumni
z tego, jak wielki wkład w intelektualne bogactwo Stanów Zjednoczonych,
a pośrednio światowe, ma Polonia" –
podkreślił.
Założona w 1925 r. Fundacja Kościuszkowska ma na celu pogłębianie
więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalnonaukową. Na stypendia i granty dla
polskich i amerykańskich studentów,
naukowców, profesjonalistów i artystów oraz promocję kultury polskiej
w USA Fundacja przeznacza około
miliona USD rocznie.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/prezydent-dzialalnoscnaukowcow-polskiego-pochodzeniabuduje-polska-marke
Źródło: PAP
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Gowin: w naszej historii rzeczy wielkie zaczynały się od
reformy nauki
W historii Polski rzeczy wielkie zaczynały się zawsze od reformy szeroko
pojętej edukacji czy nauki - powiedział
podczas inauguracji nowego roku
akademickiego na Politechnice Gdańskiej wicepremier, minister nauki
Jarosław Gowin. Jako przykład wymienił m.in. działania, jakie podejmowano
po 1918 roku. "To szkoły i uniwersytety, elity akademickie na światowym
poziomie, w ogromnej mierze przyłożyły się do rozwoju i sukcesu II Rzeczypospolitej" – mówił Gowin. Podobny mechanizm miał miejsce po 1989
roku, choć wielu naukowców może
mieć "poczucie niedosytu:, że te lata
można było wykorzystać lepiej" - dodał.
"Teraz stoimy przed wielką cywilizacyjną szansą, jaką jest strategia odpowiedzialnego rozwoju, ale ta szansa
może być zrealizowana tylko wtedy,
jeżeli impuls do głębokich reform
wyjdzie właśnie ze środowiska akademickiego - tak, jak było to w I Rzeczy-

pospolitej i jak było to w II Rzeczypospolitej" – mówił Gowin.
Przypomniał też, że za rok Polacy
będą obchodzić rocznicę 100-lecia
odzyskania niepodległości. "Ja jestem
dumny z tego, że polskie uczelnie,
świat polskiej nauki, uczci ten jubileusz w swoim najlepszym stylu –
wprowadzając głęboką reformę,
która jest wielką szansą nie tylko dla
uczelni, nie tylko dla świata nauki,
ale jest wielką szansą na cywilizacyjny rozwój Polskie" – powiedział
wicepremier.
Chodzi o reformę nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowaną przez
resort nauki. Projekt nowej ustawy
o szkolnictwie wyższym Gowin
przedstawił we wrześniu w Krakowie. Podczas uroczystości w Gdańsku przypomniał, że przygotowanie
projektu ustawy poprzedziły
"bezprecedensowo szerokie konsultacje ze środowiskiem akademickim", trwające już 600 dni, w których wzięło udział 7000 naukowców,

studentów i kadry administracyjnej
uczelni.
"Nawet Komisja Europejska wskazuje
na ten nasz wspólny dialog jako wzór
do naśladowania dla wszystkich krajów
Unii Europejskiej przy wszelkiego typu
systemowych zmianach" - podkreślił.
Dziękując środowisku akademickiemu
za wkład w wypracowanie projektu
wicepremier zaznaczył, że ustawa da
uczelniom większą autonomię. "Na
poziomie ustawy i rozporządzenia rozstrzygnięte będą tylko pewne kierunkowe zasady. Zdecydowanie szerszy niż
obecnie zakres spraw regulowany zatem będzie na poziomie wewnętrznym
uczelni, przede wszystkim - statutu" –
przypominał Gowin.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/gowin-w-naszej-historii-rzeczywielkie-zaczynaly-sie-od-reformy-nauki
Źródło: PAP

Gowin: bez rozwoju nauki i badań nie będzie dalszego skoku
cywilizacyjnego
Koniecznym warunkiem dalszego
skoku cywilizacyjnego Polski i poprawy warunków życia Polaków jest
rozwój nauki i badań – przekonywał
w Katowicach wicepremier, minister
nauki Jarosław Gowin. Dodał, że rząd
na wiele sposobów stara się połączyć
naukę z biznesem.
Gowin, który w Katowicach uczestniczy w Europejskim Kongresie Małych
i Średnich Przedsiębiorstw powiedział
w swoim wystąpieniu, że sukces odnoszą te kraje, które nie tylko przyciągają zagraniczne inwestycje, ale potrafią też rozwijać swoją gospodarkę
w oparciu o własny kapitał; potrafią
rozwijać swoje technologie i produkty
oraz wspierać rodzime przedsiębiorstwa.
Wszystko to – dodał wicepremier –
musi odbywać się w ramach przejrzystych i stabilnych reguł i przy
„ograniczonym, ale sensownym”
wsparciu państwa. Przypomniał, że
w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, blisko 70 proc.
pracowników zatrudniają małe i średnie firmy, które wytwarzają połowę
polskiego PKB.
Gowin wyraził przekonanie, że sukcesy Polski po 1989 r. są w ogromnym
stopniu właśnie dziełem przedsiębior-

ców, którzy musieli zmagać się
w wieloma przeciwnościami. Wśród
nich wymienił: niejasne i nieustannie
zmieniające się przepisy, chaos podatkowy, opieszałość sądów, biurokrację, nieprzychylność niektórych
urzędów, brak reakcji państwa na
nieuczciwą konkurencję. Wspominając czasy, gdy sam był przedsiębiorcą
wicepremier mówił, że zapamiętał
tamte czasy, jako „drogę przez mękę”. Oświadczył, że stał się politykiem właśnie po to, by poprawić
warunki działalności gospodarczej.
„Minęło 12 lat i
mogę
powtórzyć to, co już
niestety w przeszłości zdarzało
mi się mówić –
że ciągle mam
poczucie,
jakbym był na początku tej drogi,
ale wierzę, że
wysiłki
moje,
innych
polityków, ekspertów,
żeby
uczynić
p a ń s t w o
i prawo przyjaznymi przedsię-

biorczości to nie są wysiłki syzyfowe,
ale herkulesowe, że wcześniej czy później oczyścimy tę stajnię Augiasza, jaką
są złe przepisy, złe prawo i źle funkcjonujące instytucje państwowe” – oświadczył.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/gowin-bez-rozwoju-nauki-i-badannie-bedzie-dalszego-skokucywilizacyjnego
Źródło: PAP
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Gowin: będę zabiegał, by wydatki na naukę rosły;
celem1 proc. PKB
Nadal będę zabiegał, by wydatki na
naukę systematycznie rosły; celem jest
1 proc. PKB na naukę z budżetu i 2
proc. PKB z udziałem sektora prywatnego - zapowiedział minister nauki
Jarosław Gowin. List jego autorstwa
odczytano podczas inauguracji roku
akademickiego na SGH.
Gowin zwrócił się do środowiska
naukowego w liście odczytanym przez
wiceministra nauki Sebastiana Skuzę
podczas uroczystości inaugurującej
rok akademicki w Szkole Głównej
Handlowej. Wicepremier i minister
nauki skupił się przede wszystkim na
przedstawionym we wrześniu podczas
Narodowego Kongresu Nauki projekcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0, nazywanej też Konstytucją dla nauki.
Wicepremier w swym liście wskazał,
że prace nad reformą zostały rozpoczęte od uporządkowania kwestii
podstawowych - ograniczenia biurokratyzacji życia naukowego, która - jak
podkreślił Gowin - utrudniała m.in.
tworzenie nowych zasad podziału
środków finansowych.

"Konstytucja dla nauki wprowadzi znaczące zmiany w zarządzaniu uczelnią,
zdecydowanie poszerzające jej autonomię" - napisał Gowin. Jak zaznaczył,
zwiększona zostanie rola statutu, który
na nowo przedyskutuje i przygotuje
k a ż d a w s p ó ln o t a a k a d e m i c k a ,
a przyjmie senat. "Jednocześnie większe, umożliwiające skuteczne zarządzanie kompetencje przyznamy rektorowi"
- dodał.
Ponowił apel do środowiska naukowego o refleksję nad nowymi statutami.
Gowin podkreślił, że zgodnie z projektem Konstytucji dla nauki identyfikacji
kandydatów na rektora - zawsze minimum dwóch - dokonywać będzie nowy
organ uczelni - rada, której członków
wybierze senat. Jak zaznaczył minister
nauki, członkowie rady pochodzić będą
w większości spoza uczelni. "Senat
samodzielnie i autonomicznie wskaże,
kto zasiądzie w radzie. To jeden z bezpieczników, które wykluczają m.in.
próby upolitycznienia tego gremium" pisał Gowin. Minister podkreślił, że
w kwestii habilitacji zdecydował się na
rozwiązanie kompromisowe, polegają-

ce na zlikwidowaniu obowiązku habilitacji, przy zachowaniu zasady, że
będzie ona warunkiem promowania
doktorów i recenzowania rozpraw
doktorskich.
"Dzięki ustawie 2.0 chcemy stopniowy przywracać prestiż dydaktycznej
ścieżki kariery akademickiej" - zaznaczył w liście Gowin. Jak zapowiedział,
profesorem będzie mógł zostać doktor szczycący się szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi.
Przewidywał, że najbardziej intensywny będzie pierwszy rok od wejścia
w życie ustawy, a ostatni przepis
zacznie obowiązywać w 2026 r.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/gowin-bede-zabiegal-bywydatki-na-nauke-rosly-celem-1proc-pkb-2596
Źródło: PAP

Dardziński: 1,7 proc. PKB na badania i rozwój w 2020 r.
realne
Podniesienie nakładów na badania i rozwój (B+R) do 1,7 proc. PKB w 2020 r.
i powstanie 1500 startupów w ciągu 7
lat jest realne - ocenił wiceminister
nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.
Zwiększenie nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7 proc. PKB w 2020
r. i utworzenie 1500 startupów w ciągu
7 lat - to założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Na antenie radiowej wiceminister nauki
i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński
był pytany o to, na ile realne są te założenia.
"To jest bardzo ambitny program i on,
moim zdaniem, jest realny do utrzymania. Natomiast musimy być przygotowani na to, że to będzie raczej wzrost,
który, tak jak w przypadku inwestycji
w ryzykowne przedsięwzięcia: na początku jest raczej wolniej, a potem jest
gwałtowny przychód. My jesteśmy na
początku tej drogi" - powiedział Dardziński. Przypomniał, że dwa lata temu
ulgi dla przedsiębiorców inwestujących
w B+R były na poziomie 30 proc., dlatego - w jego ocenie - trudno się spodzie-
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wać, żeby za ubiegły i obecny rok te
inwestycje gwałtownie wzrosły.
"Ulga 100 proc. będzie wprowadzona
od 2018 r. i myślę, że ona już będzie
bardzo korzystnym rozwiązaniem dla
przedsiębiorców, więc w latach mniej
więcej 2019-2020 udział polskich
przedsiębiorców powinien się w tych
inwestycjach zwiększyć" - mówił Dardziński, nawiązując do tzw. II ustawy
o innowacyjności, którą 10 października przyjął rząd.
Projekt ustawy, przygotowany przez resort
nauki, przewiduje m.in.
zmiany dotyczące ulgi
B+R, czyli prawa do
odliczenia od podstawy opodatkowania
określonej kwoty
kosztów poniesionych
przez przedsiębiorcę
na działalność badawczo-rozwojową
(kosztów kwalifikowanych). Podwyższona
ma zostać kwota maksymalnego odliczenia

Źródło: Tapeciarnia.pl

wszystkich kosztów kwalifikowanych
na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100 proc., a dla
przedsiębiorców mających status
centrum badawczo-rozwojowego –
do 150 proc.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/dardzinski-17-proc-pkb-nabadania-i-rozwoj-w-2020-r-realne
Źródło: PAP
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Emilewicz: są pieniądze dla wynalazców i twórców
innowacyjnych projektów
Są pieniądze dla wynalazców, pomysłodawców innowacyjnych projektów,
by mogli zrealizować swoje przedsięwzięcia - powiedziała PAP wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Z myślą o nich ruszy pilotaż projektu
"Dobry pomysł". Dodała, że budżet
programu to 2 mln zł.
"+Dobry pomysł+ to projekt, który
adresujemy do osób, które mają ciekawe pomysły biznesowe, interesujące
wynalazki, patenty i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Mnóstwo tego
typu ludzi w różnym wieku przychodzi
zarówno do wicepremiera Mateusza
Morawieckiego, jak i wielu ministrów
i mówi: mamy coś, co może zrewolucjonizować transport czy ochronę
zdrowia, ale nie wiedzą, z jakich środków i gdzie mogą z nich skorzystać" wskazała w rozmowie z PAP wiceminister rozwoju.
Jak dodała, to nie są właściciele firm.
"Nie są zatem beneficjentami np. programów NCBR. Dotychczas nie mieliśmy dla nich odpowiedniego miejsca,
właściwego okienka" - wyjaśniła.

Stąd projekt +Dobry pomysł+ opracowany w Ministerstwie Rozwoju
i Polskim Funduszu Rozwoju, który
ma dać tego typu osobom wsparcie
na początek. Po pierwsze, ocenę czy
rzeczywiście dany pomysł jest dobry,
czyli czy coś podobnego na świecie
już istnieje.
Jak wskazała Emilewicz, jeśli potencjał rynkowy rzeczywiście w takim
projekcie się znajduje, eksperci
udzielą wsparcia merytorycznego,
organizacyjnego, do tego, aby napisać wstępny biznesplan takiego
przedsięwzięcia. Pomogą założyć
działalność gospodarczą, jeśli będzie
to wymagane, bądź połączą - bo na
to też są i pieniądze, i kompetencje z potencjalnymi partnerami biznesowymi.
Wreszcie pokażą, z którego programu ze środków europejskich taki
zespół może skorzystać, by rozwinąć swój projekt. "Skierują go np. do
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, by tam wska-

zano im konkretne programy oraz
środki na napisanie wniosku " - wyjaśniła wiceminister Emilewicz.
Nabór wniosków rusza 18 października. Operatorem programu będzie Polski Fundusz Rozwoju (PFR) we współpracy z Fundacją Zaawansowanych
Technologii, INVESTIN, Fundacją Centrum Innowacji FIRE. Wszystkich informacji będzie można szukać na stronach
PFR.
Specjaliści od oceny projektów będą
rekrutowani z zewnątrz. "Program
opiera się na elastycznym modelu.
W zależności od projektu, tematu,
potrzeb będą rekrutowani specjaliści
z uczelni, z branży biznesowej, z firm
doradczych" - powiedziała Emilewicz.
"Dobry pomysł" będzie dysponował
budżetem w wysokości 2 mln zł.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/emilewicz -sa-pieniadze-dlawynalazcow-i-tworcow-innowacyjnychprojektow
Źródło: PAP

Nie granty, a inwestycje - FNP zapowiada wsparcie polskich
startupów naukowych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
Akademia Leona Koźmińskiego i fundusz Black Pearls VC będą wspierać
polskie startupy, które opracowały
unikatowe, zaawansowane technologie o dużym potencjale rynkowym.
Chodzi tutaj zwłaszcza o projekty
z obszaru Deep Tech – czyli przedsięwzięcia oparte na wyjątkowych, skalowalnych i trudnych do skopiowania
technologiach opracowanych przez
polskie startupy. Wniosek złożony
przez trzy instytucje do programu
Starter Polskiego Funduszu Rozwoju
zakłada stworzenie funduszu VC
o kapitale 65 mln zł.
Ten wyjątkowy w Polsce model
współpracy pomiędzy instytucjami ze
świata nauki i biznesu zakłada wspólne, aktywne poszukiwanie projektów
m.in. w środowisku naukowym, zapewnienie im wsparcia menedżerskiego, kapitału inwestycyjnego oraz pomocy w wejściu na rynek międzynarodowy.
"Jesteśmy bardzo zainteresowani
wspieraniem współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem" mówi wicedyrektor ds. działalności
programowej w FNP Adam Zieliński,
cytowany w komunikacie przesłanym

PAP. - "Interesują nas m.in. obszary
charakteryzujące się rosnącym zaangażowaniem nauki, gdzie ścisłe powiązanie uczelni i instytutów z firmami sprzyja powstawaniu specyficznego rodzaju startupów, jakimi są spółki typu spin-off, oraz intensywniejszemu przepływowi kadr z nauki do
biznesu" - dodaje.
W powstającym funduszu FNP ma
zapewnić nie tylko kapitał inwestycyjny, lecz także dostęp do innowacyjnych projektów wywodzących się
z szeroko rozumianego środowiska
naukowego.
Kolejną instytucją modelu zaangażowaną w tworzenie funduszu i występującą w roli inwestora jest Akademia Leona Koźmińskiego. Ma ona
wesprzeć proces inwestycyjny poprzez wybór sprawdzonych i gotowych do rozwoju przedsięwzięć.
"Jak wynika z badań Startup Poland,
istnieje bardzo ścisły związek pomiędzy środowiskiem startupowym
a uczelniami" - mówi lider i koordynator KozminskiVentureLab Jan
Dąbrowski. - "Postanowiliśmy systemowo włączyć się w proces wspierania i rozwoju przedsięwzięć biznesowych. Jesteśmy przekonani, że

nasze wieloletnie doświadczenie mentorsko-doradcze oraz pozycja międzynarodowa uczelni znacząco przyczyni
się do realizacji celów funduszu" stwierdza.
Trzecią instytucją angażującą się w nowy projekt jest fundusz Black Pearls
VC, który podjął się sformowania zespołu doświadczonych menedżerów.
To ten zespół będzie wyszukiwał obiecujące projekty do zainwestowania,
a także wspierał je finansowo i merytorycznie, m.in. pomagając w skutecznym
wejściu na rynki zagraniczne.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
m s / n i e - g r a n t y - a - in w e s t y c j e - f n p zapowiada-wsparcie-polskichstartupow-naukowych-2584
Źródło: PAP
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KE: do 2020 r. w UE do wydania 30 mld euro z programu
"Horyzont 2020"
Budżet programu "Horyzont 2020" to
77 mld euro. KE podkreśla, że umożliwił on dokonanie przełomowych odkryć dla rozwoju nauki, w tym planet
poza układem słonecznym oraz fal
grawitacyjnych. Komisja chce, żeby
w ciągu najbliższych trzech lat pozostałe w budżecie 30 mld euro trafiło na
badania w dziedzinie bezpieczeństwa,
zmian klimatu, czystej energii, gospodarki cyfrowej oraz migracji.
"Sztuczna inteligencja, genetyka, technologia łańcucha bloków: nauka jest
dziś fundamentem przełomowych innowacji. Europa jest światowym liderem
w badaniach naukowych i rozwoju
technologii i będzie odgrywać istotną
rolę w pobudzaniu innowacyjności" powiedział unijny komisarz ds. badań,
nauki i innowacji Carlos Moedas.
2,7 mld euro ma trafić na działalność
Europejskiej Rady ds. Innowacji na
wsparcie innowacji wysokiego ryzyka,
które potencjalnie mogą wygenerować
wysokie zyski. Na badania nad niskoemisyjną, odporną na zmiany klimatu
gospodarką KE chce przeznaczyć 3,3
mld euro, a na tzw. gospodarkę o obiegu zamkniętym 1 mld euro. Na cyfryza-

cję i i przekształcanie europejskiego
sektora przemysłu i usług trafić ma
1,7 mld euro, a na badania nad bezpieczeństwem 1 mld euro. KE chce
też przeznaczyć 200 mln euro na
kwestie związane z migracją.
2,2 mld euro trafi na projekty energetyczne: odnawialne źródła energii,
energooszczędne budynki, rozwiązania w zakresie elektromobilności
i magazynowania energii elektrycznej, w tym 200 mln euro na wsparcie rozwoju i produkcji w Europie
nowej generacji baterii elektrycznych.
Jednocześnie w ramach "Horyzontu
2020" finansowanie nadal będą
otrzymywać badania podstawowe.
Przyjęty w sierpniu roczny program
prac Europejskiej Rady ds. Badań
Naukowych na rok 2018 umożliwi
przekazanie najlepszym naukowcom
prawie 1,86 mld euro. Dodatkowe
wsparcie o łącznej wysokości 2,9
mld euro w ciągu trzech lat otrzyma
też program Maria SkłodowskaCurie, z którego finansuje się stypendia dla naukowców na wszystkich etapach kariery.

Nowy program prac ma przyczynić
się także do wzmocnienia współpracy
międzynarodowej. UE zainwestuje
w to ponad 1 mld euro. Zamierza
współpracować: z Kanadą w dziedzinie medycyny spersonalizowanej; ze
Stanami Zjednoczonymi, Japonią,
Koreą Południową, Singapurem
i Australią w dziedzinie automatyzacji
transportu drogowego; z Indiami nad
rozwiązaniami problemów związanych z wodą oraz z krajami afrykańskimi w zakresie bezpieczeństwa
zaopatrzenia w żywność i energii ze
źródeł odnawialnych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/ke-do-2020-r-w-ue-do-wydania30-mld-euro-z-programu-horyzont2020
Źródło: PAP

Szef NCBR do firm: wnioski inżynierów są lepsze niż
pośredników
Trafiające do Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju wnioski pisane
w firmach przez inżynierów są znacznie
lepsze niż przygotowywane przez pośredników – przekonywał przedsiębiorców dyrektor NCBR prof. Maciej
Chorowski w Katowicach.
Zaapelował też do nich o poszukiwanie
na uczelniach i w jednostkach badawczych naukowców, którzy nie obawiają
się wyzwań związanych z nowymi programami badawczymi.
Podczas sesji plenarnej 7. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach Chorowski
akcentował, że przez najbliższe dwa
lata do przedsiębiorców powinno
z NCBR trafić co najmniej 20 mld zł
(w części poprzez przedsiębiorstwa do
ośrodków naukowych).
Zadeklarował też, że chce, aby NCBR
– poza programami kierowanymi np.
na określone technologie - było otwarte, dostępne dla wszystkich; będzie
więc utrzymywało programy nazywane
np. szybkimi ścieżkami.
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„Każdy może przyjść z dowolnym
pomysłem - nie predefiniujemy dziedziny ani charakteru podmiotu;
oczywiście intensywność wsparcia
jest nieraz uzależniona od wielkości
firmy - staramy się, abyście mogli
państwo przyjść do nas bezpośrednio” - mówił szef NCBR. Wskazał
przy tym na zbudowany w Centrum
nowy dział, nazywany działem koordynatorów, zatrudniający tylko osoby mające co najmniej stopień doktora, z reguły inżynierów, którzy
mają współpracować m.in. z przedsiębiorcami przy formułowaniu problemów badawczych.
Zadeklarował w tym kontekście, że
jeżeli przy formułowaniu wniosków
ktoś zechce skorzystać z usług pośredników, NCBR uszanuje to natomiast nie jest tak, że szanse
mają tylko wnioski przygotowane
przez nich.
„Proszę mi wierzyć, że każdy wniosek napisany przez inżynierów
w firmie, jest lepszy niż najlepszy
wniosek napisany przez pośredni-

ków, którzy często stosując metodę
copy and paste przenoszą jakieś niezbyt zrozumiałe, ze względu na zawarte tam sformułowania, myśli –
zastępując treść merytoryczną jakąś
trochę nowomową. (…) To nic nam
nie mówi, my tych wniosków po
prostu oceniać nie potrafimy” - wyjaśnił.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/szef-ncbr-do-firm-wnioskiinzynierow-sa-lepsze-nizposrednikow
Źródło: PAP
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Innowacje rozwiną możliwości bloków energetycznych—
program bloki 200+
Innowacyjne rozwiązania i technologie
pozwolą dostosować polskie bloki energetyczne do nowych wyzwań. Dzięki
zaprezentowanemu przez NCBR programowi „Bloki 200+” najlepsze projekty mogą otrzymać nawet ok. 90 mln zł.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
które jest agencją wykonawczą Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowało dla branży energetycznej program „Bloki 200+”. Jego celem jest
opracowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych,
które pozwolą dostosować bloki energetyczne do zmieniających się warunków eksploatacji i nowych wyzwań
związanych z pracą krajowego systemu
elektroenergetycznego.
„Bloki 200+” to inicjatywa Zespołu ds.
nowych technologii wytwarzania energii
NCBR. Program będzie realizowany
w nowatorskiej formule – zamiast finansowania badań w postaci udzielania
grantów na pojedyncze projekty, utworzony zostanie kompleksowy program
badawczy. Obejmie on portfolio projektów, które przyczynią się do realizacji
głównego celu programu tj. rozwiązania
problemu lub zaspokojenia potrzeby
konkretnego odbiorcy, poprzez zapewnienie rozwiązania technologicznego,
które dziś nie jest jeszcze dostępne na
rynku.
Sektor elektroenergetyczny jest krytyczny dla rozwoju polskiej gospodarki.
Kluczowa rola, którą odgrywa zasilając
odbiorców w całym kraju, w tym tak

ważnych jak szpitale, szkoły i zakłady pracy, oznacza konieczność
wyjścia naprzeciw nowym wyzwaniom, wśród których najważniejsze
to rosnące zapotrzebowanie na
energię elektryczną oraz wzrastający udział energii ze źródeł odnawialnych. Program „Bloki 200+”
pozwoli sfinansować projekty
zwiększające stabilność pracy systemu i pozwalające mu elastycznie
dostosować swoją pracę do warunków mogących wystąpić w przyszłości – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin.
Program „Bloki 200+” to kolejna,
po programie PBSE (Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego), inicjatywa NCBR mająca na
celu wsparcie prac badawczorozwojowych realiz owanych
w obszarze energetyki. Wnioski
o dofinansowanie mogą składać
jednostki naukowe, mikroprzedsiębiorstwa, firmy z sektora MŚP,
a także duże przedsiębiorstwa,
indywidualnie lub w konsorcjach.
Wyłączone z możliwości aplikowania są jedynie podmioty związane
kapitałowo z wytwórcami energii
elektrycznej, a także te, które już
wcześniej uzyskały dofinansowanie
ze środków publicznych na realizację celów związanych z modernizacją bloków energetycznych.

Źródło: Tapeciarnia.pl
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Po raz kolejny inwestujemy w projekty B+R, których realizacja oznaczać
będzie korzyści dla całej gospodarki.
Szukamy rozwiązań innowacyjnych,
a przy tym niewymagających szczególnie wysokich nakładów inwestycyjnych. Zależy nam na efektywnym wykorzystaniu możliwości istniejących
bloków i projektach pozwalających
ograniczyć wysokość nakładów na ich
modernizację i dalszą eksploatację –
mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.
Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą zostać zrealizowane do
końca pierwszego kwartału 2021 r.
Nabór wniosków w programie ruszy
jeszcze w tym roku.
Program Bloki 200+ - informacje
ogólne
Program Bloki 200+ - zakres techniczny
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/innowacje-rozwina-mozliwosciblokow-energetycznych
Źródło: NCBR

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 2018-2020 dla wszystkich obszarów:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20
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/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf
Proof of Concept ERC-2018-PoC
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: 16.01.2018., 18.04.2018, 11.09.2018.
ERC Consolidator Grant—ERC-2018-CoG
Konkurs na granty badawcze dla naukowców będących od 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioski projektowe mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki oprócz energetyki jądrowej. W konkursach nie przewidziano ograniczeń ze względu na
narodowość ani na wiek, natomiast projekty muszą być realizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem. Maksymalny poziom dofinansowania – 2 mln euro (w uzasadnionych przypadkach może być zwiększony do 2,75 mln
euro) na okres do 5 lat.
Termin składania wniosków: 15.02.2018.
ERC Advanced Grants – ERC-2018-AdG
Konkurs skierowany do doświadczonych, wybitnych naukowców dowolnej narodowości, którzy zamierzają prowadzić działalność badawczą w dowolnym państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym. Doświadczenie należy wykazać poprzez
udokumentowanie swojego dorobku naukowego z ostatnich 10 lat, w tym przedstawić: 10 publikacji jako senior author w międzynarodowych czasopismach naukowych i/lub 3 monografie, z których przynajmniej jedna została przetłumaczona na inny
język. Tematyka wniosków jest dowolna.
Termin składania wniosków: 30.08.2018.
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/2018-2020/main/h2020-wp1820-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/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Innovative Training Networks ITN
Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego służącego poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych w ramach istniejących, międzynarodowych, doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu
transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Istnieją trzy rodzaje projektów na sieci ITN.
ETN - Europejskie sieci szkoleniowe; szkolenia lub studia doktoranckie.
EJD - Europejskie Wspólne Doktoraty - Indywidualne studia doktoranckie; promowanie międzynarodowej, międzysektorowej
i interdyscyplinarnej współpracy poprzez tworzenie szkoleń prowadzących do nadania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego stopnia doktora.
EID - Europejskie Doktoraty Przemysłowe - studia doktoranckie służące stymulowaniu przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności w Europie poprzez zaangażowanie sektora przemysłowego w proces szkolenia doktoranckiego naukowców.
Termin składania wniosków:17.01.2018, 15.01.2019.
Research and Innovation Staff Exchanges - RISE
Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę
pracowników (naukowych i administracyjnych).
Termin składania wniosków: 21.03.2018, 2.04.2019.
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Marie Skłodowska-Curie Action - Individual Fellowships (IF)
Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców, 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 (ST) - 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 zamknięcia konkursu.



Global Fellowships (GF) - realizacja grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy
wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje
reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce).
Termin składania wniosków: 12.09.2018, 11.09.2019.
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/2018-2020/main/h2020-wp1820-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/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf
i. Technologie informacyjne i komunikacyjne
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
ii. Kluczowe technologie prorozwojowe
Nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie oraz zaawansowane systemy produkcyjne i przetwórcze.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
iii. Przestrzeń kosmiczna
Badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznych.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-space_en.pdf
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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, biogospodarki, rolnictwa.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
Konkursy dotyczące energii i energetyki.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
Call - BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY
Energy efficiency
Upgrading buildings' energy performance and smartness
LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020: Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation
LC-SC3-EE-2-2018-2019: Integrated home renovation services
LC-SC3-EE-3-2019-2020: Stimulating demand for sustainable energy skills in the construction sector
LC-SC3-EE-4-2019-2020: Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment
lC-SC3-EE-5-2018-2019-2020: Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification
Energy efficient industry and services
LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020: Business case for industrial waste heat/cold recovery
LC-SC3-EE-8-2018-2019: Capacity building programmes to support implementation of energy audits
Energy efficiency is an investment
LC-SC3-EE-9-2018-2019: Innovative financing for energy efficiency investments
LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020: Mainstreaming energy efficiency finance
LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020: Aggregation - Project Development Assistance
Energy efficiency is an energy source
LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020: Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at
demand-side as energy resource
LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020: Socio-economic research conceptualising and modelling energy efficiency and energy demand
Support for policy-driven innovations
LC-SC3-EE-15-2018: New energy label driving and boosting innovation in products energy efficiency
LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020: Supporting public authorities to implement the Energy Union
LC-SC3-EE-17-2019: European City facility - European Cities as key innovation hubs to unlock finance for energy efficiency
Global leadership in renewables
Next Renewable energy solutions
LC-SC3-RES-1-2019-2020: Developing the next generation of renewable energy technologies
LC-SC3-RES-2-2018: Disruptive innovation in clean energy technologies
Renewable energy solutions for implementation at consumer scale
LC-SC3-RES-4-2018: Renewable energy system integrated at the building scale
LC-SC3-RES-5-2018: Increased performance of technologies for local heating and cooling solutions
LC-SC3-RES-6-2018: Demonstrate significant cost reduction for Building Integrated PV (BIPV) solutions
LC-SC3-RES-7-2019: Solar Energy in Industrial Processes
LC-SC3-RES-8-2019: Combining Renewable Technologies for a Renewable District Heating and/or Cooling System
Renewable energy solutions for energy system level implementation
LC-SC3-RES-11-2018: Developing solutions to reduce the cost and increase performance of renewable technologies
LC-SC3-RES-12-2018: Demonstrate highly performant renewable technologies for combined heat and power (CHP) generation
and their integration in the EU's energy system
LC-SC3-RES-13-2018: Demonstrate solutions that significantly reduce the cost of renewable power generation
LC-SC3-RES-14-2019: Optimising manufacturing and system operation
LC-SC3-RES-15-2019: Increase the competitiveness of the EU PV manufacturing industry
LC-SC3-RES-16-2019: Development of solutions based on renewable sources that provide flexibility to the energy system
LC-SC3-RES-17-2019: Demonstration of solutions based on renewable sources that provide flexibility to the energy system
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
Renewable Fuels for transport
LC-SC3-RES-21-2018: Development of next generation biofuels and alternative renewable fuel technologies for road transport
LC-SC3-RES-22-2018: Demonstration of cost effective advanced biofuel pathways in retrofitted existing industrial installations
LC-SC3-RES-23-2019: Development of next generation biofuel and alternative renewable fuel technologies for aviation and
shipping
LC-SC3-RES-24-2019: Boosting pre-commercial production of advanced aviation biofuels
Market Uptake Support
LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020: Market Uptake support
Smart and clean energy for consumers
LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions
LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty
LC-SC3-EC-3-2020 - Consumer engagement and demand response
Smart citizen-centred energy system
LC-SC3-ES-1-2019: Flexibility and retail market options for the distribution grid
LC-SC3-ES-2-2019: Solutions for increased regional cross-border cooperation in the transmission grid
LC-SC3-ES-3-2018-2020: Integrated local energy systems (Energy islands)
LC-SC3-ES-4-2018-2020: Decarbonising energy systems of geographical Islands
LC-SC3-ES-5-2018-2020: TSO – DSO – Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services through demand
response, storage and small-scale (RES) generation
LC-SC3-ES-6-2019: Research on advanced tools and technological development
LC-SC3-ES-7-2018: Pan-European Forum for R&I on Smart Grids, Flexibility and Local Energy Networks
LC-SC3-ES-8-2019: European Islands Facility - Unlock financing for energy transitions and supporting islands to develop investment concepts
Smart Cities and Communities
LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020: Smart Cities and Communities
Enabling near-zero CO2 emissions from fossil fuel power plants and carbon intensive industries
LC-SC3-NZE-1-2018: Advanced CO2 capture technologies
CE-SC3-NZE-2-2018: Conversion of captured CO2
LC-SC3-NZE-3-2018: Strategic planning for CCUS development
LC-SC3-NZE-4-2019: Integrated solutions for flexible operation of fossil fuel power plants through power-to-X-to-power
and/or energy storage
LC-SC3-NZE-5-2019-2020: Low carbon industrial production using CCUS
LC-SC3-NZE-6-2020: Geological Storage Pilots
Joint Actions
LC-SC3-JA-1-2018: Joint programming actions to foster innovative energy solutions.... 106
LC-SC3-JA-2-2018: Support to the realisation of the Implementation Plans of the SET Plan
LC-SC3-JA-3-2019: European Pre-Commercial Procurement Programme for Wave Energy Research &Development
LC-SC3-JA-4-2018: Support action in preparation of a Joint Programming activity
LC-SC3-JA-5-2019: Joint Programming with EU and African partners for a R&I actions in the area of renewable energy
Cross-cutting issues
LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition
LC-SC3-CC-2-2018: Modelling in support to the transition to a Low-Carbon Energy System in Europe
LC-SC3-CC-3-2019: Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe
LC-SC3-CC-4-2018: Support to sectorial fora
LC-SC3-CC-5-2018: Research, innovation and educational capacities for energy transition
LC-SC3-CC-6-2018: Transition in coal intensive regions
Prezentacje z dni informacyjnych obszaru
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day#Presentations
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
TOPIC
LC-SC3-JA-4-2018 (CSA)
LC-SC3-RES-11-2018 (RIA)
LC-SC3-RES-4-2018 (RIA)
LC-SC3-RES-12-2018 (IA)
LC-SC3-RES-13-2018 (IA)
LC-SC3-RES-21-2018 (RIA)
LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020
LC-SC3-RES-5-2018 (IA)
LC-SC3-RES-6-2018 (IA)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
31.01.2018
PIERWSZY ETAP: 31.01.2018
DRUGI ETAP: 23.08.2018

13.02.2018

LC-SC3-ES-3-2018-2020 (IA)
LC-SC3-ES-4-2018-2020 (IA)
LC-SC3-ES-5-2018-2020 (IA)
LC-SC3-ES-7-2018 (CSA)
LC-SC3-RES-22-2018 (IA)
LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 (IA)

5.04.2018

LC-SC3-CC-4-2018 (CSA)
LC-SC3-RES-2-2018 (RIA)

19.04.2018

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020 (IA)
LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020 (RIA)
LC-SC3-EE-15-2018 (CSA)
LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EE-2-2018-2019 (CSA)
LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020(CSA)
LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020 (IA)
LC-SC3-EE-8-2018-2019 (CSA)
LC-SC3-EE-9-2018-2019 (CSA)

4.09.2018

LC-SC3-JA-1-2018 (ERA-NETCofund)
LC-SC3-JA-2-2018 (CSA)

11.09.2018

CE-SC3-NZE-2-2018 (RIA)
LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 (RIA)
LC-SC3-CC-2-2018 (RIA)
LC-SC3-CC-5-2018 (CSA)
LC-SC3-CC-6-2018 (CSA)
LC-SC3-NZE-1-2018 (RIA)
LC-SC3-NZE-3-2018 (CSA)

6.09.2018

LC-SC3-RES-1-2019-2020 (RIA)
LC-SC3-RES-14-2019 (RIA)
LC-SC3-EE-17-2019 (CSA)
LC-SC3-RES-15-2019 (IA)
LC-SC3-RES-17-2019 (IA)
LC-SC3-RES-24-2019 (IA)
LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-RES-8-2019 (IA)
LC-SC3-ES-1-2019 (IA)
LC-SC3-ES-2-2019 (IA)
LC-SC3-ES-6-2019 (RIA)
LC-SC3-ES-8-2019 (CSA)
LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 (IA)
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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11.12.2018

5.02.2019

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe

TOPIC

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

LC-SC3-CC-3-2019 (CSA)
LC-SC3-JA-3-2019 (PCP)
LC-SC3-JA-5-2019 (COFUND-EJP)

27.08.2019

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020 (IA)
LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020 (IA)
LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020 (RIA)
LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EE-2-2018-2019 (CSA)
LC-SC3-EE-3-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EE-4-2019-2020 (IA
LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020 (IA)
LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020 (CSA)
LC-SC3-EE-8-2018-2019 (CSA)
LC-SC3-EE-9-2018-2019 (CSA)
LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 (RIA)
LC-SC3-NZE-4-2019 (IA)
LC-SC3-NZE-5-2019-2020 (IA)
LC-SC3-RES-16-2019 (RIA)
LC-SC3-RES-23-2019 (RIA)
LC-SC3-RES-7-2019 (RIA)

03.09.2019

27.08.2019

Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
Konkursy dotyczące transportu – lądowego, lotniczego, publicznego i osobowego; bezpieczeństwa transportu i infrastruktury
transportowej, inteligentnych systemów transportowych, oszczędności zasobów i ochrony środowiska w sektorze transportowym, badań socjo-ekonomicznych, behawioralnych oraz działań wyprzedzających na potrzeby tworzenia polityk.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
Działania w dziedzinie klimatu, środowiska; 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/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
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 z państwami
trzecimi w dziedzinie badań i innowacji, partnerstwa wschodniego UE i innych państw trzecich, nowych form innowacji
w sektorze publicznym, otwartego zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych, innowacji społecznych.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-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.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
European Innovation Council (EIC)
Pilotażowy projekt Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), który ma wspierać innowatorów rozwijających przełomowe rozwiązania z potencjałem do tworzenia nowych rynków i miejsc pracy, pobudzania wzrostu i dobrobytu w Europie. Rodzaje projektów:

Instrument MŚP - projekty wspierajace rozwiązania bliskie wdrożenia rynkowego lub zwiększajace skale, realizowane
przez pojedyncze MŚP lub konsorcjum MŚP z siedzibą w państwach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem
"Horyzont 2020".

Szybka ścieżka - wspiera rozwiązania bliskie wdrożenia rynkowego realizowane przez 3-5 podmiotów z co najmniej
trzech różnych państw członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. W projektach musi uczetniczyć przemysł.

FET Open - wczesne badania naukowe i technologiczne prowadzone przez konsorcja badawcze realizujące nowatorskie
pomysły na radykalnie nowe technologie przyszłości, które rzucają wyzwanie paradygmatom.

Nagrody Horizon - wspierają przełomowe innowacyjne rozwiązania, które przynoszą duże korzyści społeczeństwu, m.in
badania dotyczące: Innovative Batteries for eVehicles; planowany - termin naboru wniosków - 4 kwartał 2020; Fuel from the
Sun: Artificial Photosynthesis - planowany termin naboru wniosków - 1 kwartał 2021.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_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/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2
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. Konkurs dla projektodawców zakwalifikowanych do drugiego etapu.
Termin składania wniosków 15.11.2018.
WIDESPREAD-03-2018: 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 ośrodkami
wiodącymi w obszarze, w którym instytucje o mniejszym potencjale chcą się rozwijać.
Termin składania wniosków: 15.11.2018.
WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs
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: 15.11.2018.

Widening Fellowships
Widening Fellowships to wsparcie dla naukowców, którzy chcą realizować indywidualne stypendia w krajach rozwijających się.
Pomoże to upowszechnić doskonałość i zamknąć wciąż widoczną lukę badawczą i innowacyjną w Europie.
Termin składania wniosków: 12.09.2018, 11.09.2019.

NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE I DLA SPOŁECZEŃSTWA
Celem 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.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
http://visegradfund.org/
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. Fundusz nie wspiera projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych.
Strategic Grants
Projekty dotyczące strategicznych, definiowanych corocznie obszarów partnerstwa. Czas trwania projektu - 12-26 miesięcy.
Średni budżet wynosi około 40 tys. euro. W realizację projektów muszą być zaangażowane podmioty ze wszystkich krajów
Grupy Wyszehradzkiej.
Termin skradania wniosków: 1.02.2018, 1.06.2018, 1.10.2018.
http://visegradfund.org/grants/strategic-grants
Visegrad Grants
Wnioski mogą być składane przez podmioty z całego świata, jednak w skład konsorcjum muszą wchodzić partnerzy z co najmniej 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wnioski wspierają współprace krajów Grupy; oryginalne, innowacyjne i zrównoważone
rozwiązania w Europie Centralnej i Wschodniej wpisujące się w jednej z obszarów priorytetowych, do których nalezą m.in.
Education and capacity building, Innovation, R&D, entrepreneurship, Public policy and institutional partnerships, Regional development,
environment and tourism. Czas trwania projektów - do 18 miesięcy; średni budżet wynosi około 20 tys. euro.
Termin składania wiosków:1.02.2018, 1.06.2018, 1.10.2018.
http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/

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: 25.04.2018, godz. 12.00 CET.
http://www.cost.eu/

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza i współpracy z parterami z całego obszaru UE. Wsparciem objęte są
regiony określone w programach.
http://www.ewt.gov.pl/
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj
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Europa Środkowa
Program wspiera międzyregionalne projekty w obszarach:

współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności: poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej;
współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych: opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu, poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2;
współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego: poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego, poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego, poprawa zarządzania
środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich;
współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych: poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi,
poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku.
Wnioski mogą być składane przez konsorcja składające się z minimum 3 partnerów pochodzących z różnych państw objętych
wsparciem. Poziom dofinansowania dla polskich instytucji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Koszty pokrywane są w drodze refundacji. Do programu mogą aplikować: instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, instytucje
prywatne, w tym firmy prywatne mające osobowość prawną, organizacje międzynarodowe działające według prawa krajowego
jednego z państw członków programu oraz, pod pewnymi warunkami, organizacje działające według prawa międzynarodowego.
Termin składania wniosków: 25.01.2018.
www.interreg-central.eu
http://www.central2020.eu/Content.Node/apply/home.html
Interreg Region Morza Bałtyckiego
Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na
potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np.
z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie
mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za
pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali,
ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE).
W projektach mogą uczestniczyć władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.
W obecnym naborze otwarte są następujące priorytety i cele szczegółowe:
Priorytet 1. Potencjał dla innowacji
1.1 Infrastruktura badań i innowacji
1.2 Inteligentna specjalizacja
1.3 Innowacje nietechnologiczne
Priorytet 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
2.1 Czyste wody
2.2 Energia odnawialna
2.3 Efektywność energetyczna
2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost
Priorytet 3. Zrównoważony transport
3.1 Interoperacyjność transportu
3.2 Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi
3.3 Bezpieczeństwo morskie
3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska
3.5 Mobilność miejska przyjazna dla środowiska
Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:
1) obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje;
2) sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne;
3) bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych;
4) większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych;
5) większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.
Termin składana wniosków: 9.04.2018 (wymagane wcześniejsze przesłanie idei projektu - termin 15.01.2018).
https://www.interreg-baltic.eu/home.html
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NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbr.gov.pl
ERA-Net SMART GRID PLUS
Celem konkursu jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci wysokoenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
walidacji, skalowania i replikacji, integrujących trzy płaszczyzny badawcze na poziomie użytkowników, rynku i technologii oraz mających na celu zwiększenie poziomu gotowości technologicznej proponowanych rozwiązań.
Termin składania wniosków: 14.11.2017, 14:00 CET.
http://www.eranet-smartgridsplus.eu/joint-calls/3rd-joint-call-2017/
EUROGIA 2020
EUROGIA2020 to długoterminowa strategiczna inicjatywa klastrowa funkcjonująca w ramach inicjatywy EUREKA. Ma na celu
wspieranie i promowanie międzynarodowych projektów w zakresie niskoemisyjnych technologii energetycznych. Zasady dofinansowania polskich partnerów w projektach EUROGIA są takie same jak w EUREKA.
Termin składania wniosków: 27.11.2017.
http://www.eurekanetwork.org/calls-for-projects
PROGRAM STRATEGICZNY: SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH
SIĘ RYNKÓW– GOSPOSTRATEG
Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych
w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
Cele szczegółowe Programu to:

wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;

wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji
krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
Długofalowy efekt programu zakłada podniesienie społecznego kapitału i szersze włączenie się Polaków w różne formy aktywności publicznej. W jego konsekwencji odblokowane zostaną ważne rezerwy społecznej energii oraz sprawczości, w wyniku
czego obywatele będą mogli aktywnie wpływać na poprawę jakości swojego życia i kondycję ekonomiczną kraju. Istotą programu jest wsparcie istniejących mechanizmów transferu wiedzy oraz pobudzanie nowych, wzmacniających konkurencyjność
i innowacyjność polskiej gospodarki. Mechanizmy te będą oparte na zidentyfikowanych zasobach oraz instytucjach włączających
Polskę w globalne sieci tworzenia wartości opartych o wiedzę.
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 150 mln PLN.
Termin składania wniosków: 30.11.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/gospostrateg/gospostrateg-i-konkurs-otwarty/art,5330,ogloszenie-i-konkursu-naprojekty-otwarte-w-ramach-strategicznego-programu-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-spoleczny-i-gospod.html
EUROSTARS –2
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).
Budżet NCBR na dofinansowanie polskich wnioskodawców w konkursach Eurostars-2 w 2018 r. został zwiększony dwukrotnie
i wynosi 3 000 000 EUR rocznie (1 500 000 EUR na konkurs).
Termin składania wniosków: 1.03.2018, 13.09.2018, godz. 20:00 CET.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eurostars/
aktualnosci/
POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA - DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ BILATERALNYCH W RAMACH
FUNDUSZU WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ
Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;

wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
Działanie powinno służyć:

zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub
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wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem
technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).
Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na
terytorium RP.
Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy.
Jeden podmiot (w przypadku uczelni wyższych jako pojedynczy podmiot rozumiana jest każda podstawowa jednostka organizacyjna uczelni) może złożyć maksymalnie 2 formularze na realizację 2 działań, przy czym każde działanie powinno dotyczyć innego zakresu tematycznego i być realizowane przez inną grupę osób.
Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy.
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweskawspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html
ERA-NET BIOENERGY
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. Temat konkursu: Biomass as an important pillar within energy systems and the circular economy.
Zakres konkursu
The call “Biomass as an important pillar within energy systems and the circular economy” aims to support innovative, collaborative panEuropean, R&D&I projects which contribute to a safe, environmentally friendly, reliable and economical energy supply; e.g. by:

Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with
increasing amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency.

Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploita-tion and use with the aim to further
improve efficiency, total emissions and GHG)-balances in electricity, heat and transport fuel applications
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet
w wysokości 500 000 euro.
Termin składania wniosków wstępnych planowany jest na 16.01.2018 r. godz. 13:00 CET.
Termin składania wniosków pełnych: 5.06.2018 r. godz. 13:00 CET.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2018 r.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/aktualnosci/art,5607,era-netbioenergy-otwarcie-naboru-wnioskow-w-12-konkursie.html
http://www.eranetbioenergy.net/


działania wdrażane przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ MSP POSIADAJĄCE
SEAL of EXCELLENCE
Adresatem nowego konkursu w poddziałaniu 1.1.1. POIR są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które aplikowały
w programie Horyzont 2020, w konkursach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R) i zostały pozytywnie
ocenione, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania. Dowodem na pozytywną ocenę takich projektów jest
certyfikat „Seal of Excellence” („pieczęć doskonałości”). W ramach naboru do dofinansowania będą mogły być rekomendowane
projekty, dla których zostaną, w szczególności, spełnione następujące warunki:

wniosek w ramach SME Instrument (faza II) został złożony nie wcześniej niż 18 miesięcy przed złożeniem wniosku do
POIR (wniosek do SME Instrument, faza II, wraz z certyfikatem „Seal of Excellence” i kartą oceny w wersji elektronicznej
muszą być załączone w generatorze wniosków POIR),

realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku do SME Instrument (faza II),

możliwa będzie weryfikacja, które zadania w projekcie można przypisać do kategorii badań przemysłowych, a które do
prac rozwojowych (kryterium: „Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej” podlega ocenie),

zostanie opisany sposób, w jaki projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (kryterium dotyczące KIS także
podlega ocenie).
Pozostałe kryteria oceny merytorycznej w poddziałaniu 1.1.1 POIR nie będą podlegały ocenie, ponieważ projekt został już
wcześniej pozytywnie oceniony na poziomie europejskim. Sama procedura oceny w ramach POIR także będzie znacząco prostsza niż ma to miejsce w przypadku innych typów projektów – będzie składała się z jednego etapu (oceny trzech niezależnych
ekspertów).
Nabór wniosków podzielony na etapy.
Termin składania wniosków: 29.12.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/seal-of-excellence2017/
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PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ MSP (SZYBKA ŚCIEŻKA)
Do konkursu mogą przystąpić podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska
dofinansowania). Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9
ust. 1 oraz w § 10 ust. 6 rozporządzenia MNiSW, t.j.:
1)
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa
kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres
kategorii badań przemysłowych;
2)
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej
niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące
w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych;
3)
200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością
innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
4)
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
1)
60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych;
2)
70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis.
W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat:
1)
stanowi innowację produktową lub procesową oraz
2)
charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech,
funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.
Termin składania wniosków: 29.12.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs51112017szybka-sciezka-dla-msp-/
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA I KONSORCJA
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). Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać
się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
Do konkursu mogą przystąpić:
1)
podmioty, będące przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014, które nie spełniają
kryterium MŚP
2)
konsorcja przedsiębiorstw, spełniające łącznie poniższe warunki: a) konsorcjum składa się wyłącznie z przedsiębiorców
będących przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014, b) w jego skład wchodzi co
najmniej dwóch (nie więcej niż 5) przedsiębiorców, c) Lider konsorcjum posiada status przedsiębiorcy innego niż MŚP, d)
każdy z Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:
1)
5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
2)
10 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw.
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 6 rozporządzenia MNiSW, t.j.:
1)
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa
kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres
kategorii badań przemysłowych;
2)
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej
niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące
w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych;
3)
200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością
innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
4)
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasa-
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dzie podwykonawstwa może wynieść maksymalnie:
1)
60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
2)
50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw;
3)
70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych
przez danego przedsiębiorcę.
W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat:
1)
stanowi innowację produktową lub procesową oraz
2)
charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech,
funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.
Termin składania wniosków: 29.12.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs61112017szybka-sciezka-dla-duzych-przedsiebiorcow-ikonsorcjow/
PODDZIAŁANIE 1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R

PBSE – program sektorowy dla przemysłu elektroenergetycznego
Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023.
Cele szczegółowe programu to:

zwiększenie liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym,

ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego,

zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie paliwowym sektora elektroenergetycznego,

zwiększenie efektywności energetycznej sektora oraz poziomu rozwoju obszaru inteligentnej energii,

zwiększenie gotowości sektora do intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej.
Obszary badawcze, na których skupiają się działania Programu Sektorowego PBSE to:

energetyka konwencjonalna,

energetyka odnawialna,

sieci elektroenergetyczne,

nowe produkty i usługi.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace
rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

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

konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch
przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 miliony PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 40 milionów PLN.
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat.
W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat:
1)
stanowi innowację produktową lub procesową oraz
2)
charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech,
funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.
Ocenie podlega czy Wnioskodawca przewiduje wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych na terytorium RP.
Wdrożenie wyników prac B+R rozumiane jest jako:

wprowadzenie wyników tych prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac
B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej
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innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac
w celu ich dalszej odsprzedaży).
Termin składania wniosków: 1.12.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs6122017pbse/

IUSER – program sektorowy dla taboru inteligentnych urządzeń i systemów do energetyki rozproszonej lub rozsianej
Głównym celem Programu Sektorowego IUSER jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów
inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER)
w perspektywie roku 2023.
Cele szczegółowe programu to:

wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w sektorze producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej;

zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich wdrożeń w sektorze;

wsparcie procesów rozwoju i implementacji technologii dedykowanych branży energetyki rozsianej oraz inteligentnych
sieci elektroenergetycznych klasy smart grid;

poprawa efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o produkty i procesy opracowywane w ramach programu.
Obszary badawcze, na których skupiają się działania Programu Sektorowego IUSER to:

magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych,

sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych,

technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej,

rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M,

rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.
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:

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

konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch
przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.
Nabór planowany jest na: 19.03-21.05.2018.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122016iuser/ (link do dokumentacji z zakończonego naboru)
PODDZIAŁANIE 4.1.4. PROJEKTY APLIKACYJNE
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:
1)
co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”,
określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego
wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy, oraz
2)
co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/20141 zarejestrowane
i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.
Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano
eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).
Prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu
przysługują konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych projektu. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy
konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw (nie może stanowić niedozwolonej
pomocy publicznej).
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu w terminie 3 lat od zakończenia projektu, rozumianego jako:
1)
wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac
rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego członkiem konsorcjum poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
2)
udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących członkom konsorcjum praw do wyników
badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalno-
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ści gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum),
lub sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego
przedsiębiorcy spoza konsorcjum, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników
tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN.
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
W projekcie możliwe jest powierzenie przez członka konsorcjum będącego przedsiębiorcą realizacji części prac B+R podwykonawcom. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych
ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie.
Projekty mają dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej o poziomie nowości co najmniej w skali polskiego rynku.
ZMIANY.
Najważniejszą zmianą względem dotychczas obowiązujących zasad przyznawania dofinansowania jest rezygnacja z wymogu
o charakterze dostępowym w ramach kryterium: Planowane rezultaty projektu charakteryzują się nowością w skali światowej. Zostało ono zastąpione kryterium punktowanym: Nowość rezultatów projektu stosowanym także w ramach I osi PO IR.
Projekty będą premiowane w zależności od stopnia nowości ich rezultatów. Projekty charakteryzujące się nowością w skali
kraju są, od teraz, również dopuszczone do dofinansowania, natomiast maksymalna liczba punktów zostanie przyznana dla
projektu, który charakteryzuje się nowością w skali globalnej.
Z nowego zestawu kryteriów usunięte zostało kryterium: Planowane rezultaty projektu mają cechy innowacji przełomowej.
Kryterium nastręczało problemów w procesie oceny, a także stanowiło barierę dla wielu dobrych projektów.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.
Termin składania wniosków: 18.12.2017.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/
3)

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)
www.ncn.gov.pl
OPUS
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15.12.2017.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2017.
DAINA 1
DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we
wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.
Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły
naukowe będą mogły występować polskie jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne
uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej. Z wnioskami
o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez litewskie zespoły naukowe będą
mogły występować litewskie jednostki badawcze i naukowe wskazane we Rejestrze Instytucji Badawczych i Naukowych.
Do konkursu będzie można zgłaszać wnioski o finansowanie projektów badawczych spełanijących następujące kryteria:

obejmują badania podstawowe wpisujące się w dyscypliny naukowe ujęte w wykazie paneli NCN;

okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;

uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych
w konkursie DAINA;

wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;

wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraCC BY-NC-SA 3.0 PL

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
czać 80 000 EUR (projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie);
kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15.12.2017.



MINIATURA
Konkurs na pojedyncze działania naukowe. Działania naukowe planowane do realizacji powinny dotyczyć jednego z niżej wymienionych rodzajów: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy, wyjazd konferencyjny, konsultacje naukowe, inne.
Termin składania wniosków: 31.12.2017.
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/miniatura/instrukcja-miniatura1-1
TANGO
Konkurs na projekty zakładające wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań
podstawowych.
Termin składania wniosków: 15.03.2018.
SONATINA
O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie; uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych.
Termin składania wniosków: 15.03.2018.
ETIUDA
Konkurs na stypendia doktorskie.
Termin składania wniosków: 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: 15.03.2018.

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



działania wdrażane przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE - MAB (4.3 POIR)
Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości, będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.
Termin składania pierwszej części wniosku w konkursie nr 8/2017 (konkurs standardowy): 20.12.2017.
Termin składania pierwszej i drugiej części wniosku w konkursie nr 9/2017 (projekty realizowane przez beneficjentów programu Teaming): 20.12.2017.
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/
TEAM
Granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach.
Termin składania wniosków: 15.11.2017-15.01.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
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TEAM TECH
Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.
Termin składania wniosków: 15.11.2017-15.01.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/
TEAM TECH CORE FACILITY
Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Do konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wys. ok. 3 500 000 zł.
Termin składania wniosków: 15.11.2017-15.01.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/

TEAM-TECH CORE FACILITY PLUS
Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub
rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane
będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wys. ok. 1 500 000 zł. Wnioskodawca na etapie składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół.
Termin składania wniosków: 15.11.2017-15.01.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/
HOMING
Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających
do Polski z zagranicy. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.
Termin składania wniosków: 8.01-5.03.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
FIRST TEAM
Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.
Termin składania wniosków: 8.01-5.03.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/
POWROTY
Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do
pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane
będą projekty trwające do 24 miesięcy.
Termin składania wniosków: 8.01-5.03.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
DIALOG
DIALOG jest narzędziem wspierającym realizację podstawowych priorytetów resortu
nauki poprzez:

budowanie „doskonałości naukowej”, która przyczyni się do podwyższenia jakości i konkurencyjności prowadzonych
badań; obszar obejmuje finansowanie projektów mających na celu: umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie
rozpoznawalności jej osiągnięć, kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian
projakościowych, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształtowanie odbioru
społecznego polskiej nauki, podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności
poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podCC BY-NC-SA 3.0 PL
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jęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie, identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;
pobudzenie „nauki dla innowacyjności”, która wspierając procesy innowacyjności i komercjalizacji, otworzy naukę na
rynek pracy, wzmacniając otoczenie gospodarcze; obszar obejmuje otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników
badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji, upowszechnianie wiedzy na temat
związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;

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

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

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

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



FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ rozporządzenie
- Dofinansowanie wkładu własnego w projektach międzynarodowych współfinansowanych
Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze
środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 90% kosztów ponoszonych
na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.
Wnioskodawca w związku z realizowanymi zadaniami w projekcie międzynarodowym współfinansowanym nie może ubiegać
się o finansowanie kosztów poniesionych przed rokiem od złożenia wniosku.
Środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego mogą zostać przyznane na cały okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata.
Nabór ciągły.
http://www.nauka.gov.pl/projekty -miedzynarodowe-wspolfinansowane/formularze -projekty-miedzynarodowewspolfinansowane.html
- 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/projekty-i-inicjatywy/premia-na-horyzoncie.html
- Granty na granty
Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów
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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.
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).
W ramach programu finansowaniem objęte są koszty związane z przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały poniesione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE lub dla których w tym okresie zostały
wystawione dokumenty finansowe.
Nabór wniosków w ramach programu ma charakter ciągły i trwa do dnia 1 marca 2018 r. z następującym zastrzeżeniem
wniosek składany w roku 2018 może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę merytoryczną KE
w roku 2017.
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.
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/mozliwosc-skladania-wnioskow-o-przyznanie-srodkowfinansowych-na-oplacenie-skladek-na-rzecz-instytucji-lub-organizacji-miedzynarodowej.html
- 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.
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica.html
- 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;
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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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.
http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/

INWESTYCJE SŁUŻĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH
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/inwestycje/

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)
http://www.parp.gov.pl/
Harmonogram naborów:
http://www.parp.gov.pl/terminy-naborow
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- działania wdrażane przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
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.
Termin składania wniosków: 28.12.2017.
http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-w2017-r
PODDZIAŁANIE 2.3.2 - BONY NA INNOWACJE DLA MSP
W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy
usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta
dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w zdaniu poprzednim. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);

instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz.
371, z późn. zm.);

międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Polska Akademia Umiejętności;

inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; posiadające przyznaną kategorię
naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;

spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842,
z późn. zm.) lub spółka celowa jednostki naukowej;

centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);

akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria
przez podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.
z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60 000,00 zł.
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 400 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
Termin składania wniosków: 8.02.2018.
http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
https://www.nfosigw.gov.pl/
WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie wkładu własnego deklarowanego w projektach programu LIFE.
Pożyczka

wysokość pożyczki przeznaczonej na zapewnienie wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy nie może być wyższa
niż planowany wkład własny wnioskodawcy w finansowanie przedsięwzięcia LIFE+/LIFE, przy czym łączna kwota wcześniej udzielonej dotacji ze środków NFOŚiGW i KE oraz kwota przedmiotowej pożyczki nie może przekroczyć 100%
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,

wysokość pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków
Instrumentu Finansowego LIFE+/Programu LIFE nie może przekraczać równowartości kwoty płatności końcowej dofinansowania Komisji Europejskiej, przypadającej na wnioskodawcę.
Warunki ogólne jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o pożyczkę w ramach programu priorytetowego
„Współfinansowanie Programu LIFE”:

pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa o dofinansowanie
przedsięwzięcia LIFE+/LIFE z KE, w której Beneficjent przedmiotowego Programu pełni rolę Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta przedsięwzięcia krajowego albo międzynarodowego;

pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa dotacji o współfinansowanie projektu LIFE+/LIFE ze środków NFOŚiGW.
Termin składania wniosków: 28.12.2017 bądź do wyczerpania alokacji środków 7 000 000,00 zł (nabór ciągły).
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-2017--pozyczka/



działania wdrażane przez NFOSiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

PODDZIAŁANIE 1.3.1 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17:

państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428),

szkoły wyższe (forma prawna – kod 044),

administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401,
kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165).
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 wynosi 90
mln PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem zapisów Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
Termin składania wniosków: 27.02.2018, godz. 24.00.
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnoscienergetycznej-w-budynkach/art,1,1-3-1-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-konkursii.html
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
Wsparcie na badania, rozwój, innowacje.
Harmonogram POIR: (2.11.2017)
http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
http://www.poir.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS)
Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska.
Harmonogram naborów (28.08.2017):
http://www.pois.gov.pl/media/43000/harmonogram_20170828.pdf
http://www.pois.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)
Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych; innowacje społeczne, współpraca międzynarodowa.
Harmonogram naborów (29.08.2017):
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.
Harmonogram naborów POPC (31.10.2017):
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/46155/POPC_Harmonogram_naborow_na_2018_02112017.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 warmińsko- mazurskiemu.
Harmonogram naborów (31.01.2017):
http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/32662/Harmonogram_naborow_POPW_na_2017_aktualizacja_31_01.pdf
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)
Wsparcie rolnictwa.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
REGIONALNE PROGRAMY 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
Województwo małopolskie http://www.fundusze.malopolska.pl/
Województwo mazowieckie http://rpo.mazovia.pl/, https://funduszedlamazowsza.eu/
CC BY-NC-SA 3.0 PL

Wydarzenia
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
Energa Open Innovation 2017
Energa Open Innovation 2017 to konkurs organizowany przez Energa S.A., którego celem jest wyróżnienie najlepszych innowacyjnych pomysłów dla polskiego sektora energii.
Innowatorzy będą wyłaniani w obszarach: magazynowanie energii i stabilizacja sieci, zwiększenie elastyczności i efektywności
wytwarzania energii, inteligentne sieci, aktywni odbiorcy, OZE oraz klastry bilansujące, optymalne zużycie energii przez użytkownika, poprawa niezawodności i ciągłości zasilania odbiorców, nowe produkty i usługi, usługi systemowe dla operatorów
sieciowych, rozwój systemów diagnostycznych.
Konkurs jest przeznaczony dla: start-upów, przedsiębiorstw, jednostek naukowych, konsorcjów, osób fizycznych.
Dla najlepszego pomysłu przewidziano nagrodę w wysokości 50 000 zł brutto.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.11.2017.
https://www.energa.pl/konkurs
UWAGA!! Powyższy przegląd nie uwzględnia wszystkich możliwości finasowania prac badawczych, rozwojowych i wdrożeń. Informacje dotyczące planowanych terminów naborów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji wdrażających, spotkań informacyjnych, informacji uzyskanych drogą mailową lub telefoniczną. Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między podanymi datami a rzeczywistymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów.

Źródło: Tapeciarnia.pl

Str. 40
CC BY-NC-SA 3.0 PL

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

Str. 41

ROK 2017

Wydarzenia
2017.11.14
Warszawa
Założenia ustawy o rynku mocy
w Polsce - kierunki i perspektywy
rozwoju
Warsztaty będą okazją do przedstawienia zagadnień związanych między innymi
z podstawami prawnymi funkcjonowania
rynku mocy oraz metodyką analizy kosztów Rynku Mocy. Do udziału zaproszeni
zostali przedstawiciele elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni, DSR
i magazynów energii oraz OZE.
http://www.masterinstitute.pl/program,265,Za%C5%82o%C5%BC
enia%20ustawy%20o%20rynku%20mocy
%20w%20Polsce%20%20kierunki%20i%20perspektywy%20rozwoju

2017.11.14
Warszawa
Konferencja "Polityka klimatycznoenergetyczna UE do wspólnych
celów – suwerennie i racjonalnie”
Wydarzenie cykliczne organizowane od
2011 r., podczas którego podejmowane
są ważne kwestie dotyczące wpływu
polityki klimatyczno-energetycznej UE
na polską gospodarkę i społeczeństwo.
Obecna edycja ma wypracować i upowszechnić w środowiskach politycznych
i gospodarczych UE stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie wyzwań wynikających z porozumień paryskich COP 21, COP 23 oraz Szczytu
G20. Będzie ono wyrażone w dokumencie IV Apel Warszawski, który zostanie
skierowany do organizacji gospodarczych Europy, partnerów KIG, europarlamentarzystów i Komisji UE, rządu,
partii politycznych i parlamentarzystów
w kraju oraz upubliczniony medialnie.
Konferencja będzie transmitowana na
żywo na www.cire.pl oraz www.kig.pl.
http://kig.pl/konferencja-politykaklimatyczno-energetyczna-ue-dowspolnych-celow-suwerennie-iracjonalnie-14-11-2017-r/

2017.11.14 - 2017.11.17
Kraków
Międzynarodowa konferencja naukowa International Conference on
the Sustainable Energy and Environmental
Development
(SEED'17)
Tegoroczna edycja obejmie swoją temaCC BY-NC-SA 3.0 PL

tyką zagadnienia energii, środowiska
i paliw, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zrównoważonego
rozwoju tych sektorów.
W Konferencji SEED'17 udział wezmą przedstawiciele środowiska naukowego z Polski i ze świata, a także
wszystkie osoby zainteresowane
najnowszymi osiągnięciami naukowymi z zakresu tematyki konferencji.
http://www.seed.ise.org.pl/

2017.11.14 - 2017.11.16
Lublin
Lubelskie Targi Energetyczne
Energetix
ENERGETICS to ważne spotkanie
branży energetycznej w Polsce. Istotą
ENERGETICS jest nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, ale również wymiana doświadczeń przez specjalistów z całej
Polski i zagranicy. Znajdą się wśród
nich m.in. przedstawiciele zakładów
energetycznych, biur projektowych,
działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych, elektrycy i instalatorzy.
http://www.energetics.targi.lublin.pl/pl
/1/home_page

2017.11.14
Warszawa
Program Horyzont 2020 dla
miast” – dzień informacyjny
W trakcie spotkania przedstawione
zostaną tematy konkursów w obszarze energii, transportu, środowiska,
ICT oraz efektywności energetycznej
budynków. Ponadto zaprezentowane
będą wybrane projekty realizowane
przez polskie miasta w programie
Horyzont 2020.
http://www.kpk.gov.pl/?event=progra
m-horyzont-2020-dla-miast-dzieninformacyjny

2017.11.15
Bruksela, Belgia
BioHorizon International Brokerage Event
Międzynarodowe spotkanie brokerskie „BioHorizon International Brokerage Event” poświęcone obszarowi
„Bezpieczeństwo żywnościowe,
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo,

badania mórz i wód śródlądowych
oraz biogospodarka”.
Celem spotkania będzie:

prezentacja, dyskusja i rozwijanie na poziomie międzynarodowym pomysłów projektowych;

możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów
i okazja do znalezienia parterów do konsorcjów projektowych;

konsultacje wniosków
z przedstawicielami Komisji
Europejskiej oraz NCPs.
Www.ncp-biohorizon.net

2017.11.16
Bonn, Niemcy
Europejski Dzień Energii
Kolejny Europejski Dzień Energetyki
odbędzie się w ramach Konferencji
Klimatycznej COP 23 ONZ. Zgromadzi on przedstawicieli polityki energetycznej i przemysłu w celu omówienia
gospodarczych aspektów przejścia na
czystą energię.
http://www.euenergyday.eu/bonn201
7/

2017.11.16
Mediolan, Włochy
Finansowanie efektywności
energetycznej we Włoszech,
w Chorwacji i na Słowenii
Wydarzenie ma na celu wymianę
najlepszych praktyk z Włoch, Chorwacji i Słowenii oraz innych krajów
w Europie dotyczących sposobów
finansowania efektywności energetycznej. Omawiane będą kwestie
wykorzystania funduszy prywatnych
i innowacyjnych instrumentów finansowych, w szczególności w sektorze
budowlanym i przemysłowym. Prelegenci skoncentrują się na praktycznych doświadczeniach w tworzeniu
i finansowaniu programów inwestycyjnych w zakresie efektywności
energetycznej.
https://ec.europa.eu/energy/en/events
/financing-energy-efficiency-italycroatia-and-slovenia

2017.11.16
Warszawa
Seminarium Nowelizacja ustawy

Wydarzenia
o odnawialnych źródłach energii 2017
Seminarium będzie dotyczyło przygotowywanej właśnie nowelizacji
ustawy o odnawialnych źródłach
energii. Przedstawiona zostanie
szczegółowa analiza proponowanych
zmian legislacyjnych, a także ich
wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia. Nie zabraknie
również czasu na rzeczową
i ekspercką dyskusję o skutkach
projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii
OZE.
https://powermeetings.eu/konferencj
a/nowelizacja-ustawy-oze/

2017.11.16 - 2017.11.17
Licheń
X Konferencja Remonty
i Utrzymanie Ruchu w Energetyce
Podczas konferencji omawiane zostaną kwestie związane remontami
i utrzymaniem ruchu w energetyce.
Zdiagnozowany zostanie problem,
przeanalizowane zostaną nowoczesne technologie modernizacji
i bezpieczeństwo.
http://www.kierunekenergetyka.pl/k
onferencja,1731,37796.html

2017.11.16
Kraków
X Jubileuszowa Konferencja
Problemowa ENERGETYKON
Energia-Klimat-GospodarkaSpołeczeństwo
Konferencja jest kontynuacją rozpoczętych przed dziesięcioma laty
spotkań wybitnych polskich naukowców zajmujących się energetyką
z doświadczonymi praktykami w tym
sektorze gospodarki. Konferencje
w każdej edycji mają inny wiodący
temat-problem do przedyskutowania
w gronie naukowców i menadżerów.
W dotychczasowej historii ENERGETYKONU dyskutowano już m.in.
na takie tematy jak: innowacyjność
w energetyce, czyste technologie
węglowe, bezpieczeństwo energetyczne kraju, energetyka a samorząd
lokalny, efektywność energetyczna
itd.
W tym roku konferencja poświęcona będzie nowym wyzwaniom naukowym, technicznym, technologicznym i ekonomicznym stojącym
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przed polską energetyką. Spotkanie
zostało podzielone na trzy bloki tematyczne oraz blok praktyczny połączony z najnowszymi osiągnięciami
naukowymi, który przeprowadzony
zostanie równolegle w kilku laboratoriach Centrum Energetyki.
Po zakończeniu X Energetykonu,
zgodnie z wieloletnią tradycją, odbędzie się uroczystość wręczenia Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2017. To już XXI
edycja przeprowadzona przez Agencję Promocji Energii, redakcję czasopisma „ENERGIA” i portal energetykon.pl
http://energetykon.pl/index.php/energ
etykon-2017/

2017.11.16
Warszawa
Działania Marii SkłodowskiejCurie w ostatnich trzech latach
H2020: szanse dla polskich instytucji
W dniu 27 października został ogłoszony Program Pracy dla Działań
Marii Skłodowskiej – Curie w Programie Horyzont 2020 na lata 20182020. Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE zaprasza
na dzień informacyjny, podczas którego przedstawiciel Agencji Wykonawczej ds. Badań (Research Executive
Agency, REA) opowie o planowanych
konkursach, a polscy uczestnicy projektów i ekspert oceniający wnioski
złożone w poprzednich konkursach
MSCA, podzielą się swoimi doświadczeniami.
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzialani
a-marii-sklodowskiej-curie-wostatnich-trzech-latach-programuhoryzont-2020-szanse-dla-polskichinstytucji

2017.11.17
Poznań
Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców –
cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą
Spotkanie adresowane jest do pracowników działów kadr, księgowości,
działów współpracy z zagranicą, biur
wymiany międzynarodowej, samodzielnych pracowników naukowych
prowadzących własne projekty, przewidujących przyjmowanie naukow-

ców z zagranicy lub wysyłanie polskich naukowców za granicę.
https://rejestracja.ppnt.poznan.pl//for
mularz/78-aspekty-prawne-iadministracyjne-zatrudnianianaukowcow-cudzoziemcow-wpolsce-i-polakow-za-granica

2017.11.20 - 2017.11.21
Bruksela, Belgia
Spotkanie Energy and Managing
Authorities (EMA) Network
Energy and Managing Authorities (EMA)
Network skupia przedstawicieli krajowych władz energetycznych oraz
instytucji zarządzających polityką
spójności zajmujących się energią.
Głównym celem spotkania jest pomoc krajom UE w jak najlepszym
wykorzystaniu środków z polityki
spójności w celu promowania efektywności energetycznej, energii odnawialnej i inteligentnej infrastruktury
energetycznej, a także badań i innowacji związanych z energią.
https://ec.europa.eu/energy/en/events
/meeting-european-network-energyand-managing-authorities-cohesionpolicy-2014-2020

2017.11.21
Poznań
Tworzenie budżetu projektu
w Horyzoncie 2020
Warsztaty skierowane są do osób,
które zamierzają przygotowywać
i składać wnioski do programu Horyzont 2020.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkoleni
a-naszeszkolenia.php

2017.11.21
Warszawa
Dzień informacyjny: Energia
i Środowisko w Horyzoncie 2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny dotyczący obszarów Energia i Środowisko
w programie Horyzont 2020.
W trakcie tego spotkania przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz eksperci KPK przedstawią tematy konkursów zaplanowanych na lata 2018 2020 w obszarach energii
i środowiska. W agendzie wydarzenia
znajdą się również wskazówki ewalu-
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atorów wniosków oraz prezentacje
projektów. Ponadto omówione zostaną
nowe zasady wynagrodzeń w projektach
programu Horyzont 2020.
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzieninformacyjny-energia-i-srodowisko-wprogramie-horyzont-2020-2

2017.11.21 - 2017.11.23
Opole
Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki
Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki
obejmuje problematykę OZE, efektywności energetycznej, budownictwa energooszczędnego i ekomotoryzacji. Ważnym aspektem programowoorganizacyjnym Festiwalu jest obecność
ekspertów i praktyków z zagranicy.
Spotkania o charakterze międzynarodowym przyczynią się do wymiany doświadczeń i prezentacji „dobrych praktyk" oraz omówienia błędów w działaniu
celem ich uniknięcia przez partnerów
krajowych.
Formuła Festiwalu zakłada popularyzację
szeroko rozumianej idei ekoenergetyki
i modelu prosumentckiego wśród
mieszkańców Opolszczyzny i kraju.
Służyć temu będą liczne imprezy towarzyszące (pokazy, rajdy, warsztaty umiejętności itp.). W stanowiącym autonomiczną część Festiwalu
"EkoMotoForum", poza ideą ekomotoryzacji promowane będą zagadnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
http://www.festiwalekoenergetyki.pl/index.php

krytycznych, nowoczesne technologie
i materiały stosowane w kotłach na
parametry nadkrytyczne, ekonomika
eksploatacji bloków nadkrytycznych
(stopa zwrotu inwestycji, ryzyka) itp.
http://konferencje.nowaenergia.com.pl/blokinadkrytyczne/2017/

2017.11.23
Warszawa
Warsztaty: Audyt energetyczny
i co dalej?
Podczas warsztatów omówione zostanie wykorzystanie wyników audytu
energetycznego do zarządzania energią w firmie w oparciu o wymagania
ISO 50001. Ważną częścią spotkania
będzie ocena opłacalności przedsięwzięć i korzyści z wprowadzanych
zmian w odniesieniu do efektywności
energetycznej.
http://www.masterinstitute.pl/program,264,AUDYT%20ENER
GETYCZNY%20I%20CO%20DALEJ?
%20%20Wykorzystanie%20wynik%F3
w%20audytu%20energetycznego%20d
o%20zarz%B1dzania%20energi%B1%2
0w%20firmie%20w%20oparciu%20o%
20wymagania%20ISO%2050001

2017.11.23
Webinarium: włączenie w konkursy SPIRE uczestników z krajów Partnerstwa Wschodniego

Inicjatywa SPIRE (Zrównoważonego
Przemysłu Procesowego) zachęca do
włączenia w projekty uczestników
z krajów Partnerstwa Wschodniego.
W dniu 23 listopada (9:30-10:30
CET) w ramach projektu EaP Plus
zostanie zorganizowane webinarium
na temat konkursów SPIRE dla
uczestników z krajów UE
i Partnerstwa Wschodniego.
Webinarium jest bezpłatne, prowad z on e w ję zy ku ang ie lsk im .
Do spotkanie można dołączyć poprzez stronę:
https://meet.lync.com/kpk.gov.pl/olga.
zyrina/O65PUPOQ.
Nowy Program Pracy w programie
Horyzont 2020 na lata 2018-2020 dla
obszaru Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy
produkcji i przetwarzania, biotechnologia w ramach inicjatywy SPIRE zakłada
szczególną współpracę z krajami
wschodnimi (Białorusią, Ukrainą,
Mołdawią, Gruzją.
Termin zamknięcia pierwszych trzech
konkursów SPIRE upływa już 22 lutego 2018 r. Konkursy te dotyczą następujących tematów:

CE-SPIRE-02-2018: Processing
of material feedstock using nonconventional energy sources (IA)
Scope: Proposals are expected
to develop technologies applying
non-conventional energy sources
to processes of high industrial
interest.

CE-SPIRE-03-2018: Energy
and resource flexibility in highly

2017.11.22 - 2017.11.24
Kazimierz Dolny
V Konferencja Techniczna
"Realizacja i Eksploatacja Bloków
na Parametry Nadkrytyczne"
Celem Konferencji jest przekazanie
praktycznej wiedzy z zakresu: odbudowa mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, wymagania techniczne związane z budową nowoczesnych
bloków na parametry nadkrytyczne,
doświadczenia eksploatacyjne bloków na
parametry nadkrytyczne - doświadczenia
inwestorów z budowy oraz prowadzenia projektów, założenia techniczne
i trendy przy budowie nowych bloków,
ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych, problem jakości wykonania i dostaw prefabrykatów dla elementów bloków nadCC BY-NC-SA 3.0 PL
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energy intensive industries (IA
50%). Scope: Solutions are
needed for value chain optimisation through energy efficiency considerations in the
design phase of manufacturing
equipment and processes,
collective demand side strategies, and potential integration
of the nearby renewable energy sources.

CE-SPIRE-10-2018: Efficient
recycling processes for plastic
containing materials (IA)
Scope: Proposals submitted
under this topic are expected
to cover processes for the
production of recyclable materials containing plastics.
http://www.kpk.gov.pl/?event=konku
rsy-2018-dotyczace-spirezrownowazonego-przemysluprocesowego

2017.11.27
Florencja Włochy
Electricity Regulation Conference
Komisja Europejska zaprasza interesariuszy związanych z energią, decydentów i krajowe organy regulacyjne
do debaty na wysokim szczeblu na
temat aktualnej sytuacji i przyszłości
regulacji na rynkach energii elektrycznej i infrastruktury. Wydarzenie
będzie stanowić uzupełnienie 33
Europejskiego Forum Regulacji Energii Elektrycznej (European Electricity
Regulatory Forum).
https://ec.europa.eu/energy/en/event
s/high-level-european-electricityregulation-conference

2017.11.28
Katowice
Warsztaty: Audyt energetyczny
i co dalej?
Podczas warsztatów omówione
zostanie wykorzystanie wyników
audytu energetycznego do zarządzania energią w firmie w oparciu o
wymagania ISO 50001. Ważną częścią spotkania będzie ocena opłacalności przedsięwzięć i korzyści
z wprowadzanych zmian w odniesieniu do efektywności energetycznej.
http://www.masterinstitute.pl/program,264,AUDYT%20ENER
GETYCZNY%20I%20CO%20DALEJ
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2017.11.28
Warszawa
Zasady finansowania projektów
w Horyzoncie 2020
Spotkanie poświęcone będzie omówieniu i wyjaśnieniu zasad związanych
z finansowaniem i rozliczaniem projektów H2020. Adresatem są przede
wszystk im słu żby finansowo administracyjne zajmujące
się zarządzaniem i rozliczaniem projektów z instytucji aktywnych w Programach Ramowych. Akcja ma służyć
rozpowszechnianiu informacji o zasadach finansowania projektów, a co za
tym idzie zminimalizowaniu ilości
błędów popełnianych przez beneficjentów przy rozliczaniu projektów.
Znaczna część spotkania poświęcona
zostanie omówieniu kosztów osobowych, jako że ta kategoria kosztów
wywołuje zazwyczaj najwięcej pytań
i wątpliwości.
Miejsce szkolenia – Uniwersytet
Warszawski, dawny budynek biblioteki, ul. Krakowskie Przedmieście
26/28.
Szkolenia będzie przeprowadzone
w języku angielskim, nie będzie zapewnione tłumaczenie na język polski.
http://www.kpk.gov.pl/?event=zasadyfinansowania-projektow-horyzont2020-european-commission-

communication-campaign

2017.11.28
Warszawa
Dzień informacyjny ICT/FET
w Programie Horyzont 2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza
na Dzień informacyjny ICT/FET
w Programie Horyzont 2020.
Podczas Dnia informacyjnego przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

Program Pracy LEIT – ICT
2018-2020 i tematy związane
z ICT w Programie Horyzont
2020.

Digital Innovation
Hubs oraz granty kaskadowenowe formy finansowania.

P r og r a m P r a cy w r a mach FET, w tym konkursy
FET Open, FET proactive oraz
FET flagships.

Przykłady projektów typu:
działania badawczoinnowacyjne, działania innowacyjne, działania koordynacyjne i wspierające oraz instrument MŚP.

Ogólne zasady składania,
oceny i uczestnictwa w projektach w Programie Horyzont 2020.
Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Komisji Europejskiej (Lars
Pedersen), uczestnicy realizowanych
projektów finansowanych w ramach

Źródło: Tapeciarnia.pl
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programu oraz eksperci Krajowego
Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzieninf o rma cy jn y - ict fe t -w -pr o gr am i e horyzont-2020-3

2017.11.29 - 2017.11.30
Amsterdam, Holandia
5th Global Geothermal Energy
Summit
Udział w konferencji dostarczy uczestnikom wiedzy na temat szans, wyzwań,
globalnych trendów i polityk dzięki
udziałowi w eksperckich prezentacjach, analizach sytuacyjnych, interaktywnych sesjach i dyskusjach przedstawiających praktyczne przykłady planowania, finansowania strategii technologicznych kształtujących przyszłość produkcji energii geotermalnej.
http://www.wplgroup.com/aci/event/glob
al-geothermal-energy-summit/

2017.11.29 - 2017.12.01
Bratysława, Słowacja
Konferencja SET PLAN 2017
Podczas Konferencji dokonany zostanie
przegląd postępów osiągniętych w ostatnim dziesięcioleciu w sferze transformacji energetyki oraz kluczowej roli SET
Planu jako technologicznego filaru polityki energetycznej UE. Przeanalizowany
zostanie proces wdrażania Unii Energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
roli badań i innowacji (R & I). W szczególności oceniona zostanie rola innowacyjnych technologii niskoemisyjnych
w zwiększaniu konkurencyjności Europy,
postępów w opracowywaniu nowych
technologii i inteligentnych systemów
energetycznych dla efektywnego wykorzystania energii, jak również rosnącego
udziału energii ze źródeł odnawialnych
w zużyciu energii pierwotnej w państwach członkowskich UE.
https://www.setplan2017.sk/

2017.11.29 - 2017.11.30
Rzeszów
Future Energy Forum
Future Energy Forum to pierwsza edycja
ogólnopolskiego wydarzenia energetycznego, które odbędzie się na Podkarpaciu.
Podczas wydarzenia analizowana będzie
obecna sytuacja w branży energetycznej
CC BY-NC-SA 3.0 PL

oraz jej przyszłość. Dyskusja będzie
dotyczyć zmian w prawie, nowości
technologicznych oraz strategii rozwoju firm działających na tym rynku.
Wydarzenie umożliwi merytoryczną
debatę na wysokim poziomie oraz
nawiązanie dialogu między przedstawicielami branży energetycznej, sektorów współpracujących oraz administracją publiczną.
http://energycongress.pl/

2017.11.29
Warszawa
Konferencja "Zmiany w energetyce 2017. Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego"
Konferencja poświęcona będzie omówieniu najważniejszych zmian otoczenia regulacyjno-prawnego, jakie czekają energetykę i przemysł w 2018
roku, m.in.: pakiet zimowy, rynek
mocy, nowelizacja ustawy o OZE,
konkluzje BAT, nowe prawo wodne.
http://www.adventure.pl/energia_201
7_wstep.php

2017.11.30
Finansowanie efektywności
energetycznej w Polsce, Czechach, na Słowacji i Litwie
Wydarzenie ma na celu wymianę
najlepszych praktyk z Polski, Czech,
Słowacji i Litwy oraz innych krajów
w Europie dotyczących sposobów
finansowania efektywności energetycznej. Omawiane będą kwestie
wykorzystania funduszy prywatnych
i innowacyjnych instrumentów finansowych, w szczególności w sektorze
budowlanym i przemysłowym. Prelegenci skoncentrują się na praktycznych doświadczeniach w tworzeniu
i finansowaniu programów inwestycyjnych w zakresie efektywności
energetycznej.
https://ec.europa.eu/energy/en/events
/financing-energy-efficiency-polandczech-republic-slovakia-and-lithuania

2017.11.30
Warszawa
Ustawa o OZE – kolejne otwarcie – założenia nowelizacji
Najważniejsze zagadnienia omawiane
podczas szkolenia to: podstawy praw-

ne – nowela z dnia 16.06.2017 r.;
założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje, zmiany
w zakresie dopuszczalnej pomocy
publicznej; zmiany w zakresie systemów wsparcia; system kar; przepisy
przejściowe - dotychczasowe a nowe
rozwiązania, w tym dla zwycięzców
aukcji.
http://www.masterinstitute.pl/program,266,USTAWA%20O%2
0OZE%20%20ZA%C5%81O%C5%BBENIA%20
NOWELIZACJI

2017.11.30 - 2017.12.01
Kraków
IV Forum Ochrony Środowiska
Podczas spotkania omówiony zostanie wpływ aktualnie wprowadzanych
oraz projektowanych regulacji środowiskowych na przemysł w Polsce ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii
związanych z ochroną wody, gleby
i powietrza. Duży nacisk w trakcie
tegorocznego Forum położony będzie na omówienie wpływu na przemysł przez najnowszą ustawę dotyczącą nowego Prawa wodnego, jak
również przyjętych w tym roku przez
Komisję Europejską konkluzji BAT.
https://powermeetings.eu/konferencja
/forum-ochrony-srodowiska/

2017.12.01
Bruksela Belgia
EU Refining Forum
Tegoroczne Forum jest organizowane na poziomie ekspertów, umożliwiając bardziej dogłębne omówienie
konkretnych zagadnień związanych
z sektorem rafineryjnym. Uczestnicy
będą wymieniać poglądy na różne
tematy m.in.: pakietu "Czysta energia
dla wszystkich Europejczyków" oraz
wpływu silników spalinowych na jakość powietrza w mieście. Celem
Forum jest umożliwienie dyskusji
przedstawicielom przemysłu, krajów
UE, posłów do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i innych
zainteresowanych stron w celu omówienia planowanych i przyszłych
wniosków regulacyjnych o potencjalnie znaczącym wpływie na unijny
przemysł rafineryjny i bezpieczeństwo
dostaw ropy naftowej przez UE.
https://ec.europa.eu/energy/en/events

Wydarzenia
/eu-refining-forum

2017.12.04 - 2017.12.05
Londyn, Wielka Brytania
World Oil and Gas Week
Światowy Tydzień Ropy i Gazu największe na świecie zgromadzenie
międzynarodowych producentów
ropy naftowej i gazu, finansistów
i inwestorów. Spotkanie ma celu
umożliwienie poznania potencjalnych
partnerów biznesowych i ich perspektyw inwestycyjnych oraz zidentyfikowanie pojawiających się możliwości rozwoju korporacyjnego.
http://www.oilandgascouncil.com/co
nference/world-oil-and-gas-week

2017.12.06 - 2017.12.07
Antwerpia, Belgia
Nuclear Power Plant Life Management & Extension 2017
To dwudniowe wydarzenie zgromadzi kluczowych przedstawicieli branży energetycznej i jądrowej, w celu
przedyskutowania problemów,
z jakimi boryka się przemysł jądrowy
w zakresie zarządzania i rozbudowy
zakładów. Jest to kluczowe wydarzenie dla personelu przemysłowego
pracującego w starzejących się reaktorach.
http://www.wplgroup.com/aci/event/
nuclear-power-plant-lifemanagement-extension/

tyczne, nowoczesne i tradycyjne gałęzie przemysłu, ale również wszystkiego, co dotyczy szeroko pojętego
przemysłu czasu wolnego, a więc
m.in. turystyki, kultury, rozrywki.
W jaki sposób wprowadzać w życie
ambitne plany europejskiej polityki
klimatycznej i energetycznej? W jaki
sposób wzmocnić konkurencyjność
europejskiego przemysłu? Jak wspierać rodzimy kapitał i rodzinne firmy?
Jakimi rozwiązaniami wspierać wdrażanie innowacji w przemyśle? Jak
najlepiej wykorzystać potencjał intelektualny Europy, w szczególności
państw tzw. Nowej Europy? Odpowiedzi na te i wiele innych
ważnych dla gospodarki pytań poszukiwać będzie ponad 700 gości Forum,
a wśród nich przedstawiciele największych koncernów przemysłowych,
parlamentarzyści, eksperci i ekonomiści z krajów Europy Środkowej
i Wschodniej.
http://www.forum-ekonomiczne.pl/iiiforum-przemyslowe-w-karpaczu/

2017.12.11
Bruksela, Belgia
Central European Day of Energy
Tegoroczne wydarzenie będzie nakierowane na tematykę zrównoważonej
energii, innowacji i nowoczesnych
technologii w Europie Środkowej ekspansja energii odnawialnej, stosowanie technologii niskiej emisji, inteligentne sieci, projekty efektywności
energetycznej, dekarbonizacja sektora transportu (rozwój elektromobilności), które napędzają transformację

energetyczną. Ponadto wydarzenie
poświęcone będzie najbardziej opłacalnym strategiom rozwoju zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska sektora energetycznego w Europie Środkowej.
https://www.ceep.be/cede2017/

2017.12.11
Warszawa
Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2017
Konferencja jest cyklicznym, odbywającym się od 2006 roku, wydarzeniem
poświęconym uwalnianiu i rozwojowi
rynku gazu w Polsce i Europie Centralnej oraz bezpieczeństwu energetycznemu w regionie. W konferencji
weźmie udział ponad 60 menadżerów
ze szczebla decyzyjnego reprezentujących najważniejsze przedsiębiorstwa
z sektora gazowniczego z Polski
i Europy Centralnej, najważniejszych
przemysłowych odbiorców gazu
w regionie, głównych firm doradczych oraz dostawców rozwiązań
i technologii dla sektora gazowniczego.
Polski rząd i spółki gazownicze realizują kolejne etapy procesu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu w ramach
koncepcji tzw. Bramy Północnej.
Polityce tej towarzyszą zmiany
w regulacjach prawnych (nowe zasady magazynowania gazu i inne), które
spotykają się z zarzutami, iż zmierzają
do zamknięcia polskiego rynku gazu
i jego ponownej monopolizacji.
W wystąpieniu otwierającym konfe-

2017.12.07
Warszawa
Seminarium Rynek Mocy
Seminarium będzie nakierowane na
omówienie najnowszych regulacji
i ich wpływu na funkcjonowanie
rynku energii w Polsce.
https://powermeetings.eu/konferencj
a/rynek-mocy-pakiet-zimowy/

2017.12.08 - 2017.12.10
Karpacz
III Forum Przemysłowe
III Forum Przemysłowe będzie okazją do szerokiej debaty o kluczowych problemach przemysłu europejskiego, takich jak: reindustrializacja, gospodarka cyfrowa, rewolucja
elektryczna w motoryzacji, polityka
klimatyczna, bezpieczeństwo energe-
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rencję przedstawiciel Pełnomocnika
Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury
Energetycznej przedstawi strategię
i działania rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, przeciwdziałania
niekorzystnym dla Polski decyzjom Komisji Europejskiej oraz realizacji koncepcji Bramy Północnej.
Przedstawiciel Ministerstwa Energii
będzie mówił o rosnącej roli gazu
w strategii energetycznej Polski
i wpływie nowych regulacji europejskich
i krajowych na rozwój rynku gazu
w Polsce.
Przedstawiciel PGNiG S.A. przedstawi
strategię i plany rozwoju spółki na najbliższe lata, w tym planowane inwestycje
w nowe źródła dostaw gazu, rolę
PGNiG S.A. na uwalnianym rynku gazu,
strategie na rynku hurtowym i detalicznym oraz nowe produkty i usługi.
http://biznesalert.pl/events/event/liberali
zacja-rynku-gazu-a-bezpieczenstwoenergetyczne-2017/

2017.12.13
Katowice
Nowe Prawo wodne – wyzwania
dla przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych i ciepłowniczych
Celem szkolenia jest przedstawienie
najważniejszych wyzwań jakie czekają
przedsiębiorstwa przemysłowe,
w tym przedsiębiorstwa energetyczne
i ciepłownicze, w związku z wejściem
w życie nowego prawa wodnego. Adresatami wydarzenia są: przedstawiciele
przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych i ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz komunalnych.
http://www.masterinstitute.pl/program,267,PRAWO%20WODN
E

2017.12.14
Kraków
Nowe Prawo wodne – wyzwania
dla przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych i ciepłowniczych
Celem szkolenia jest przedstawienie
najważniejszych wyzwań jakie czekają
przedsiębiorstwa przemysłowe,
w tym przedsiębiorstwa energetyczne
i ciepłownicze w związku z wejściem
w życie nowego prawa wodnego. AdreCC BY-NC-SA 3.0 PL

satami wydarzenia są: przedstawiciele
przedsiębiorstw przemysłowych,
energetycznych i ciepłowniczych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz komunalnych.
http://www.masterinstitute.pl/program,267,PRAWO%20WO
DNE

2017.12.18 - 2017.12.19
Rawa Mazowiecka
II Kongres Biogazu
Kongres Biogazu to pierwsze w Polsce, odbywające się w takiej skali
wydarzenie, które z jednej strony
integruje branżę, z drugiej zaś jest
okazją do wyznaczenia nowych horyzontów biznesowych dla rynku biogazowego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu
jest „Biogazownia – w kierunku utylizacji odpadów”. Zaprezentowane
zostaną doświadczenia przedstawicieli
sektora biogazowego z Polski, Białorusi, Rumunii, Niemiec, Danii i Grecji
w odniesieniu do krajowego rynku.
W ramach tegorocznej edycji zaplanowano dyskusje z udziałem czołowych przedstawicieli branży biogazowej z Polski i Europy, ekspertów
analizujących rynek i przedstawicieli
stowarzyszeń branżowych. Zakres
tematyczny konferencji obejmuje
kluczowe dla rozwoju polskiego sektora biogazowego zagadnienia: nowoczesne technologie, substraty i produkty procesu fermentacji metanowej, certyfikację i badania jakości
biogazu, obecny system wsparcia
biogazu w Polsce, regulacje prawne
oraz ciekawe case study w oparciu
o polskie instalacje. Szczególne miejsce poświęcone zostanie biometanowi – nowa możliwość
dla polskiego rynku biogazu.
http://magazynbiomasa.pl/kongresbiogazu/
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Głównym celem działania CENERG jest koordynacja i integracja badań
energetycznych w Instytucie Energetyki, w Polsce i w Europie Środkowej
oraz wsparcie rozwoju nowych technologii energetycznych.
CENERG prowadzi działania wspierające rozwój w IEn badań
nad nowymi technologiami energetycznymi odpowiadającymi polskim
i europejskim strategiom w tej dziedzinie, rozpoznaje nowe kierunki badań oraz możliwości aplikacji w polskich i europejskich programach finansowania prac badawczych i rozwojowych. CENERG uczestniczy w działaniach promujących badania prowadzone w IEn, wspiera współpracę IEn
z ośrodkami badawczymi w Polsce i w Europie, uczestniczy w tworzeniu
platformy wymiany informacji naukowej w IEn i organizuje cykliczne seminaria naukowe, warsztaty i konferencje służące wymianie informacji na
temat działań badawczych prowadzonych w IEn i w Polsce.
CENERG oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego
w konkursach na krajowe i międzynarodowe projekty badawczowdrożeniowe i wspomagające we wszystkich obszarach tematycznych.
Oferta obejmuje:

pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymaganiami konkursu,

pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projektowego,

napisanie pełnego wniosku projektowego,

pomoc w zarządzaniu projektem w przypadku otrzymania dofinansowania.
CENERG organizuje szkolenia, warsztaty i seminaria dotyczące przygotowania, realizacji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczo-wdrożeniowymi, a także konkretnych zagadnień w zakresie
nowych technologii energetycznych.
CENERG oferuje możliwość umieszczania otrzymanych od użytkowników informacji na stronie internetowej:
http://www.cenerg.com.pl/.
CENERG oferuje także przygotowanie założeń do planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin.
Newsletter CENERG udostępniany jest na warunkach licencji
CC BY-NC-SA 3.0 PL.
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