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W dziedzinie odnawialnych
źródeł energii i efektywności
energetycznej można dostrzec
zainteresowanie energią
"przenośną", niezależną od
sieci energetycznej i możliwością monitorowania zużycia
prądu - mówi PAP socjolog, dr
Agata Stasik z Akademii Leona
Koźmińskiego.
Do takich wniosków dr Stasik
doszła dzięki projektowi badawczemu, w ramach którego
analizowała projekty związane
z OZE pojawiające się na serwisach crowdfundingowych takich jak Kickstarter.
"Wbrew pozorom - bo przecież mówimy tutaj o skomplikowanych, trudnych w realizacji projektach - takie dane
mogą nam bardzo dużo powiedzieć o potencjale rynku OZE
i zapotrzebowaniu konsumentów w tej dziedzinie - stwierdza dr Stasik w rozmowie
z PAP. - Umożliwia to fakt, że
w serwisach takich jak
Kickstarter spotykamy w dużej
mierze bardzo specyficzną
grupę odbiorców. Są to tzw.
early adopters - użytkownicy
żywo zainteresowani innowacyjnymi technologiami, śledzący nowości w tych dziedzinach".
Z analizy przeprowadzonej
przez dr Stasik wynika, że
największym zainteresowaniem wśród użytkowników
portali crowdfundingowych cieszą się dwa typy projektów.
"Przede wszystkim są to projekty off-grid, pozwalające na
zasilanie urządzeń bez podłączenia do sieci energetycznej.
Zależy nam na autonomii ener-

getycznej" - mówi ekspertka.
Dodaje, że wynalazcy proponują
np. coraz doskonalsze, mobilne
ładowarki zasilane słońcem.
Zazwyczaj tego typu przenośne
urządzenia pozwalają dostarczać
prąd do niewielkich urządzeń,
takich jak telefony. "Popularność
takich projektów sygnalizuje
jednak istnienie sporego zapotrzebowania na niezależne źródło energii" - ocenia.
Drugi popularny typ projektu
związany jest z ideą smart home,
czyli inteligentnego domu. "Mam
tutaj na myśli np. systemy monitorujące w czasie rzeczywistym
zużycie energii elektrycznej,
dzięki którym można kontrolować poziom zużycia prądu
w naszych domach" - tłumaczy
rozmówczyni PAP.
"Pokazuje to, że współczesny
konsument jest coraz bardziej
świadomy kwestii energetycznych: chce wiedzieć, skąd pochodzi energia, z której korzysta
i chce mieć na nią wpływ" stwierdza naukowiec.
Jako jeszcze inny przykład ciekawej odmiany społecznościowego
finansowania odnawialnych źródeł energii dr Stasik podaje
crowdfunding łączący inwestorów. "Sami możemy nie mieć
środków na zbudowanie własnej
elektrowni opartej o odnawialne
źródła energii, jak np. elektrowni wiatrowej - ten model pozwala nam jednak stać się jej
współwłaścicielem, wraz np.
z tysiącem innych osób" - opowiada dr Stasik. Jak dodaje, model ten wspierany jest przez
Unię Europejską; jego przykłady
można znaleźć pod adresem
https://citizenergy.eu/.

W ramach projektu badawczego sfinansowanego z grantu Preludium Narodowego
Centrum Nauki dr Agata Stasik przeanalizowała 90 kampanii crowdfundingowych. Jak
przyznaje badaczka, specyfika
crowdfundingowych platform
internetowych oznacza, że
większość z tych kampanii
pochodziła z USA i była finansowana przez mieszkańców
tego państwa. "W Polsce mamy niewiele zaawansowanych
technologicznie projektów
finansowanych społecznościowo" - zauważa badaczka.
Podkreśla przy tym, że nie
oznacza to jednak, że Polacy
nie są zainteresowani odnawialnymi źródłami energii;
wręcz przeciwnie. Według
badań CBOS z 2016 r., źródło
pochodzenia energii elektrycznej używanej w mieszkaniu
jest ważne dla blisko dwóch
trzecich Polaków, a 52 proc.
z nas byłaby skłonna płacić
więcej za energię, gdyby pochodziła ze źródeł odnawialnych. "Ogólnie rzecz biorąc,
Polacy są pozytywnie nastawieni do OZE. Przeszkodą
w ich rozwoju są raczej uwarunkowania prawne - dodaje
dr Stasik."
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/ekspertkaod- oze -oc zekuje -s ie-m in niezaleznosci-od-siecienergetycznej
Źródło: PAP

E-balance - system do inteligentnego zarządzania energią
elektryczną
E-balance to jednocześnie projekt
badawczo-wdrożeniowy, jak i opracowany w jego trakcie system do zarządzania wymianą energii elektrycznej.
Rozwiązanie informatyczne zostało
zaprojektowane w celu bilansowania
i monitorowania wymiany produkcji
elektrycznej oraz zarządzania jej konsumpcją w inteligentnym otoczeniu.
Inteligentnym, czyli takim o odpowiednio przygotowanej sieci elektroenergetycznej, w którym gospodarstwa
domowe mogą produkować energię
elektryczną (np. przy pomocy paneli
fotowoltaicznych), a także wykorzystywać inne urządzenia inteligentne
(liczniki, sprzęt AGD tzw. home connect itp.) dla lepszego zarządzania
potencjałem swoich źródeł i konsumpcją. Mogą także zarabiać na niezużywaniu energii elektrycznej
w określonym czasie dnia.
Narzędzie to wspiera też diagnozowanie awarii i błędów w sieci, odpowiada za ich „samonaprawianie”, zarządza systemem oświetlenia publicznego i wspiera wykrywanie kradzieży
energii.
Głównym zamawiającym i sponsorem
projektu e-balance („Balancing Energy
Production and Consumption in Energy
Efficient Smart Neighbourhoods”) była
Komisja Europejska dając finansowanie poprzez siódmy program ramowy.

W skład konsorcjum projektu wchodzili inżynierowie i informatycy
z różnych ośrodków naukowych,
a także firmy europejskie m.in.
z Holandii, Portugalii, Niemiec i Hiszpanii. Polskę reprezentował zespół
z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, który był odpowiedzialny za przygotowanie kompleksowych
badań i analiz biznesowych – informuje Agnieszka Wołowiec z Wydziału Zarządzania UŁ. Projekt e-balance
był współfinansowany również przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Według ekspertów niektóre kraje,
np. Holandia, są bardzo zaawansowane w pracach nad rozwojem koncepcji nowego modelu rynku, gdzie podstawą działania stają się rozproszone
źródła wytwórcze. Podobnie jest
w przypadku Niemiec, gdzie od lat
powstają liczne lokalne spółdzielnie
energetyczne.
Jak podkreśla prof. Bożena Matusiak,
kierownik zespołu badawczego
z Wydziału Zarządzania UŁ, w ramach systemu e-balance proponowane są dwie usługi: bilansowanie lokalne oraz monitorowanie i kontrola
elastyczności sieci.
„Pierwsza jest przeznaczona przede
wszystkim do współpracy z małymi

i średnimi prosumentami – w tym przypadku system oferuje platformę komunikacyjną oraz zestaw narzędzi i urządzeń
wraz z oprogramowaniem dla wprowadzenia tej usługi na rynek energetyczny”
- zaznaczyła.
Z kolei monitorowanie i kontrola elastyczności sieci jest przeznaczona dla
dystrybutorów energii elektrycznej. „Ma
za zadanie zwiększyć jakość usługi dostarczania energii do odbiorców przez
zarządzanie wykrywaniem awarii w sieci,
+samonaprawianie+ się fragmentów
sieci, zarządzanie systemem oświetlenia
publicznego, a także wykrywanie błędów
i kradzieży energii elektrycznej z sieci" –
dodaje prof. Matusiak, której zespół był
odpowiedzialny za wykonanie niezbędnych badań dla realizacji biznesowych
celów projektu.
Zespół łódzkich ekspertów był zaangażowany przede wszystkim w przygotowywanie wszelkich analiz i badań rynkowych - od prawnych, po techniczne – na
rynek polski, holenderski i portugalski.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/e-balance-system-do-inteligentnegozarzadzania-energia-elektryczna-2646
Źródło: PAP

Nowa technika produkcji fotowoltaicznej obniża koszty
i podnosi stabilność
Perowskitowe ogniwo fotowoltaiczne
składa się z ustrukturyzowanego
związku, najczęściej hybrydowego
organiczno-nieorganicznego ołowiu
albo materiału bazującego na halogenku, w aktywnej warstwie pochłaniającej światło. Produkcja materiałów
perowskitowych, takich jak metyloamonowy jodek ołowiu, jest niedroga
i stosunkowo prosta. Te łatwo syntetyzowane materiały uważa się za przyszłość ogniw fotowoltaicznych, ponieważ ich struktura daje większe możliwości uzyskania niedrogich, wydajnych ogniw fotowoltaicznych.
Dwoma parametrami istotnymi dla
komercyjnego wykorzystania perowskitowych ogniw fotowoltaicznych są
stabilność i wydajność. W ramach
finansowanego ze środków UE projektu GOTSOLAR zespół chemików
i technologów ze Szwajcarii i Polski
zdołał zademonstrować ogniwo
o znacznie mniejszej liczbie defektów
strukturalnych. Zespół wyjaśnia, że
wykorzystanie perowskitów wytwo-
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rzonych metodą mechanochemiczną
do budowy typowego ogniwa fotowoltaicznego, przyniosło nieoczekiwaną poprawę wydajności. Perowskity zostały wytworzone przez ucieranie zamiast tradycyjnego rozpuszczania.
Badania te stanowią awangardę mechanochemii – dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki, która zajmuje
się reakcjami chemicznymi zachodzącymi bezpośrednio między związkami
w fazie stałej pod wpływem działającej na nie siły mechanicznej.
Jak wyjaśniają naukowcy w swoim najnowszym komunikacie prasowym, perowskity to liczna grupa
materiałów o ogólnym wzorze chemicznym ABX3, charakteryzujących
się sześcienną strukturą krystaliczną.
Atomy pierwiastka A znajdują się
w centrum sześcianu, pośrodku każdej ścianki jest atom X, a w naroża
zajęte są przez atomy pierwiastka B.
Nazwa tej grupy materiałów wywodzi
się od naturalnie występującego mi-

nerału, tytanianu wapnia CaTiO3,
który został nazwany perowskitem na
cześć rosyjskiego geologa, Lwa Perowskiego.
„Z czasem okazało się, że właściwości
fizykochemiczne materiałów tej grupy
można ulepszać zastępując wapń, tytan
i tlen innymi pierwiastkami. Obecnie
najpowszechniej badanym związkiem
z grupy perowskitów jest (CH3NH3)
PbI3. W tym materiale, jony wapnia,
tytanu i tlenu są zastępowane odpowiednio przez jony metyloaminowy
(w pozycji A), ołowiowy (w pozycji B)
oraz jodkowy (w pozycji X)”.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/nowa-technika-produkcjifotowoltaicznej -obniza-koszty-ipodnosi-stabilnosc
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
http://cordis.europa.eu/
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Politechnika Warszawska buduje żywe laboratorium
W Warszawie powstanie największy
w Europie kompleks „żywych laboratoriów”. W budynkach Kampusu Nowych
Technologii na terenach Politechniki
Warszawskiej rośliny będą klimatyzować pomieszczenia, a temperatura
i oświetlenie dopasują się do samopoczucia lokatorów.
„Żywe laboratoria” to zamieszkałe budynki lub miejsca pracy i wypoczynku
oraz użytkowe przestrzenie publiczne,
w których są tworzone nowe technologie. Innowacje te mają służyć mieszkańcom, użytkownikom i pracownikom.
„Żywe laboratorium” pozwala przyszłym użytkownikom brać udział
w procesie projektowania, testowania
i wdrażania technologii - w ich rzeczywistym miejscu zamieszkania, pracy czy
wypoczynku, a nie w hermetycznym
laboratorium. „Żywe laboratoria” na
świecie specjalizują się w różnych dziedzinach, np. rozwiązaniach energooszczędnych czy prototypowych liniach
produkcyjnych.
Z infrastruktury Kampusu Nowych
Technologii będzie mogło korzystać
jednocześnie około stu przedsiębiorców oraz firm realizujących w ten spo-

sób projekty badawczo-rozwojowe.
Zgodnie z planem co roku komercjalizowanych tu będzie około 10 wyników badań oraz po tyle samo zgłoszeń
patentowych i wzorów przemysłowych.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze
środków unijnych. Inwestycja jest
elementem polityki przekształcenia
Politechniki Warszawskiej w uniwersytet badawczy. Obiekty powstają
m.in. w sąsiedztwie Pola Mokotowskiego, a ich otwarcie planowane jest
na 2020 rok.
Kompleks będzie obejmował kilkanaście budynków oraz przestrzenie publiczne zlokalizowane na rewitalizowanych terenach Politechniki Warszawskiej oraz w podwarszawskim Zamieniu. Ich łączna powierzchnia użytkowa
to ponad 300 tys. metrów kwadratowych. Będzie to zatem kawałek prawdziwego miasta, gdzie mieszkańcy,
naukowcy i przedsiębiorcy wspólnie
tworzą, testują i udoskonalają technologie ułatwiające życie.
„Po raz pierwszy w jednej otwartej
przestrzeni miejskiej zostaną zintegro-

wani i skłonieni do współdziałania
mieszkańcy, naukowcy, studenci,
przedsiębiorstwa i samorządy” - mówi Łukasz Madej z firmy Pro Development, która jest operatorem
przedsięwzięcia.
Warszawski Kampus Nowych Technologii zaoferuje m.in. całkowicie
oczujnikowane i naszpikowane innymi
wysokimi technologiami budynki
z mieszkaniami, biurami, sklepami,
usługami, salami do wspólnej pracy,
strefami spotkań nieformalnych, korytarzami, parkingami, windami
i wszystkim tym, co wiąże się z codziennym życiem, pracą i odpoczynkiem w mieście.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
t em s/p olite chn ik a -w ar sz aws ka buduje-zywe-laboratorium-2660
Źródło: PAP

Kraków/ W AGH zamontowano turbiny wiatrowe
W Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uruchomiono
Laboratorium Elewacyjnych Turbin Wiatrowych. Turbiny generują energię, która w razie awarii może zasilić uczelnię –
poinformowała w poniedziałek PAP
rzeczniczka prasowa AGH Anna ŻmudaMuszyńska.
Turbiny o pionowej i poziomej osi obrotu zamontowano na podeście technologicznym Centrum Energetyki AGH na
wysokości 7. i 8. piętra. Są one dodatkowo wyposażone w urządzania pomiarowe, które zbierają dane dotyczące m.in.
przepływu powietrza w otoczeniu turbin, zmiennych meteorologicznych, natężenia hałasu, drgań wytwarzanych przez
turbiny czy generowanej przez nie mocy.
W laboratorium naukowcy mają możliwość podglądu pracy turbin i odczytu
najważniejszych parametrów. Pozwalają
one ocenić stopień wykorzystania energii wiatru i zachowanie strumienia powietrza w pobliżu obiektu.
Wyniki prowadzonych pomiarów zostaną wykorzystane do opracowania zaleceń odnośnie możliwości wykorzystania
korzystnych stref do budowy turbin
elewacyjnych w przestrzeni miejskiej.
"AGH wychodzi naprzeciw globalnym
trendom w sektorze odnawialnych źródeł energii, rozwijając badania nad miej-

skimi turbinami wiatrowymi. Naszą
instalacją chcemy zainteresować osoby
oraz instytucje wdrażające programy
rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Ponadto budynki takie mogą być po
prostu ciekawe architektonicznie" –
poinformował opiekun pracowni prof.
Mariusz Filipowicz z Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
AGH.
Turbiny mają znaczenie nie tylko dla
ochrony środowiska, ale również
bezpieczeństwa energetycznego instytucji. "Jedno urządzenie, przy sprzyjających warunkach wiatrowych, może
generować do około półtora kilowata
mocy. W razie wyłączenia bądź awarii

zasilania sieciowego, wiatraki mogą
zasilać wybrane systemy budynków" –
wyjaśnił prof. Filipowicz.
Jak poinformowała rzeczniczka, sektor
miejskich stanowisk wiatrowych rozwijany jest w dużych aglomeracjach
typu Dubaj czy Londyn. Branża miejskich turbin wiatrowych Polsce dopiero jest rozwijana. Zazwyczaj turbiny
wiatrowe są instalowane na terenach
wolnych od zabudowy, z dala od stref
miejskich.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/krakow-w-agh-zamontowanoturbiny-wiatrowe
Źródło: PAP
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Na Politechnice Śląskiej będą badać inteligentne sieci
elektroenergetyczne
Badania na nowoczesnym sprzęcie
m.in. nad rozwojem inteligentnych
sieci elektroenergetycznych będą prowadzić studenci i pracownicy Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W środę na Wydziale Elektrycznym
otwarto nowe laboratorium partnerskie, dzięki któremu uczelnia wzbogaciła się o nowy sprzęt: nowej generacji
aparaturę łączeniową stosowaną
w sieciach napowietrznych średniego
zasięgu oraz rozdzielnice niskiego
i średniego napięcia.
Jak powiedział PAP rzecznik Wydziału
Elektrycznego Politechniki Śląskiej
Andrzej Kowalik, najbardziej innowacyjnym urządzeniem jest recloser.
"Mówiąc prostym językiem, to inaczej
takie by-passy, które w razie awarii
umożliwiają zmianę kierunku płynięcia
energii elektrycznej w sieci, by ominąć
miejsce awarii i doprowadzić prąd od
dostawcy do odbiorcy inną drogą" –
wyjaśnił.
Ten, którzy otrzymała uczelnia od
firmy ZPUE – polskiego producenta
urządzeń dla elektroenergetyki – to
prototyp najnowszej generacji.
Kowalik tłumaczył, że po pierwsze ten
recloser działa bardzo szybko, tak że

docelowo przerwa w dostawie energii
elektrycznej nie powinna być dla końcowego odbiorcy w ogóle odczuwalna.
"Najważniejszą rzeczą jest jednak doposażenie go, zgodnie z oczekiwaniami
naszych pracowników naukowych,
w takie urządzenia, które dopiero
wchodzą na rynek, a które umożliwiają
inteligentne komunikowanie się recloserów ze sobą" – mówił Kowalik.
To z kolei pozwoli studentom oraz
naukowcom prowadzić badania m.in.
nad rozwojem inteligentnej sieci elektroenergetycznej, w której reclosery
docelowo będą działać automatycznie
oraz nie będą wymagać ingerencji człowieka.
Kowalik wskazał ponadto, że otrzymany właśnie recloser posiada również
inne dodatkowe urządzenia i funkcje,
które generalnie sprowadzają się do
tego, że potrafią one same dokonywać
pomiarów jakości prądu i w przypadku
jakichkolwiek odchyleń automatycznie
skomunikować się z innymi urządzeniami.
Wprowadzenie tej generacji recloserów na rynek – w ocenie Kowalika –
już się dzieje i jest kwestią najbliższej
przyszłości. "W ciągu najbliższych kilku

lat nasza sieć elektroenergetyczna
będzie się stawać właśnie siecią inteligentną, czyli siecią, która tak naprawdę będzie reagować automatycznie na
różne okoliczności, bez potrzeby
ingerencji człowieka" – powiedział.
Dlatego – kontynuował – konieczna
jest edukacja studentów w tym zakresie, by nie tylko znali się na obecnym stanie rzeczy, ale też z wyprzedzeniem poznawali technologie, które
dopiero wchodzą do użytku.
Pozostałe sprzęty, które otrzymała
uczelnia to urządzenia, na których
bada się średnie i wysokie napięcie;
używane już na rynku. "Studenci będą
mogli uczyć się na tym np. poprzez
symulacje warunków, jakie panują
w tych sieciach" – mówił Kowalik.
Jak podano, oficjalna współpraca Politechniki Śląskiej i firmy ZPUE trwa od
roku.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/na-politechnice-slaskiej-bedabadac-inteligentne-siecielektroenergetyczne
Źródło: PAP

AGH i Tauron Dystrybucja uruchomiły wspólne Laboratorium
Jakości Energii Elektrycznej
Akademia Górniczo-Hutnicza wspólnie
ze spółką energetyczną Tauron Dystrybucja uruchomiły Laboratorium Jakości
Energii Elektrycznej, które będzie prowadziło badania naukowe oraz praktyczne analizy na potrzeby grupy Tauron
i innych podmiotów z branży energetycznej.
Laboratorium, będące wspólną inicjatywą obu podmiotów, powstało w krakowskim Centrum Energetyki AGH.
Jak podkreślił prezes Tauron Dystrybucji
Robert Zasina, placówka jest przykładem udanej współpracy na linii naukaprzemysł. Spółka energetyczna wyposażyła pracownię w aparaturę pomiarową
niezbędną do przeprowadzania badań
i certyfikacji analizatorów jakości energii
elektrycznej. Prace w laboratorium
i realizowane projekty będą koordynowane przez zespół składający się
z przedstawicieli AGH i Tauron Dystrybucja.
„Realizacja wspólnych przedsięwzięć,
w których uczestniczy środowisko naukowe i prowadzone są prace badawcze,
przynosi korzyści obydwu stronom
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zaangażowanym w projekt” - zaznaczył
Zasina.
Zapowiedział, że współpraca podmiotów w ramach Laboratorium Jakości
Energii Elektrycznej pozwoli na prowadzenie badań naukowych oraz praktycznych analiz na potrzeby Tauronu
i innych podmiotów z branży energetycznej. Uzyskane wyniki pomogą
w rozwiązywaniu problemów występujących w sieciach elektroenergetycznych i wpływających na niezawodność
i jakość dostaw energii elektrycznej.
Laboratorium pozwoli na powadzenie
badań między innymi w obszarze regulacji prawnych dostawy energii, lokalizacji źródeł zaburzeń w systemie elektroenergetycznym, metod poprawy
jakości napięć czy certyfikacji rejestratorów wskaźników jakości napięcia.
Dla spółki energetycznej – zaznaczył
przedstawiciel Tauronu - badanie parametrów jakości i niezawodności dostawy energii jest szczególnie ważne,
ponieważ pozwala na podniesienie
standardów usług energetycznych

świadczonych na rzecz odbiorców
energii.
Prof. Zbigniew Hanzelka, koordynator nowego laboratorium podkreślił,
że placówka oferuje możliwość
świadczenia specjalistycznych usług na
rzecz nie tylko polskiej energetyki.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/agh -i-tauron -dystrybucja uruchomily-wspolne-laboratoriumjakosci-energii-elektrycznej-2674
Źródło: PAP
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Instalacja kolektorów słonecznych opracowana w ramach
unijnego projektu pomaga tureckiemu szpitalowi zaspokoić
zapotrzebowanie na energię
Budynki w Turcji narażone są na wysokie amplitudy temperatur, od gorących letnich dni, po mroźne noce, co
sprawia, że ich zapotrzebowanie na
energię grzewczą i chłodniczą jest
znaczne. Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej muszą być
odporne na trzęsienia ziemi, ponieważ
kraj leży w jednej z najbardziej aktywnych sejsmicznie części świata.
Turcja stale się rozwija gospodarczo,
co oznacza coraz więcej inwestycji
budowlanych, a więc i coraz większe
obciążenie systemu zasilania energią.
Przerwy w dostawach energii i rosnące ceny już ograniczają podaż, dlatego
energooszczędna renowacja budynków, również tych publicznych, niemieszkalnych, staje się naglącą potrzebą.
Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że
w kraju tym występują trzęsienia ziemi, co wymaga starannego doboru
rozwiązań energooszczędnych, aby
zapewnić ich zgodność z normami dla
budynków odpornych na wstrząsy.
Normy te mają pierwszeństwo

w każdych pracach renowacyjnych
i stosowane materiały oraz instalacje
muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa.
Przykładem jest Uniwersytecki Szpital Adnan Menderes, w którym podjęto prace celem podniesienia
sprawności i zrównoważenia instalacji. Aby osiągnąć ten cel, partnerzy
finansowanego ze środków UE projektu demonstracyjnego BRICKER
montują właśnie komplet parabolicznych kolektorów słonecznych, obracających się w ślad za Słońcem, które mają zapewnić moc około 1000
kW.
Choć pierwotnie rozwiązanie to nie
było projektowane dla obszarów
sejsmicznych, jest zgodne z normami
odporności sejsmicznej, ponieważ
działka solarna budowana jest na
poziomie gruntu, w niewielkim oddaleniu od wszelkich budynków.
Konstrukcja obejmuje nową instalację trójgeneracyjną, wytwarzającą
energię elektryczną, cieplną i klima-

tyzacyjną, zapewniając postęp w energetyce.
Po uruchomieniu, będzie to pierwsza
instalacja trójgeneracyjna wykorzystująca odnawialne źródła do wytwarzania
energii elektrycznej, ciepła i chłodu.
Wpisuje się to w turecką ustawę
o efektywności energetycznej z 2007 r.,
która wymaga, by we wszystkich budynkach publicznych wdrożono rozwiązania na rzecz ograniczenia zużycia
energii, a także by co kilka lat przeprowadzane były audyty energetyczne.
Renowacja budynków publicznych podlega przepisom o zamówieniach publicznych, a realizacja takowych jest
obecnie ograniczona do trzech lat.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/instalacja-kolektorow-slonecznychop r ac ow an a -w - r am a ch -un ijn e g o projektu-pomaga-tureckiemuszpitalowi-zaspokoic-zapotrzebowanien
Źródło: CORDIS
© Unia Europejska, 2017
http://cordis.europa.eu/

Raport KE: firmy europejskie zwiększają inwestycje
w badania i rozwój
Firmy z Unii Europejskiej zwiększyły
swoje inwestycje w badania i rozwój
znacznie powyżej średniej światowej
stopy wzrostu. Podczas gdy na świecie
2500 największych firm zanotowało
wzrost inwestycji w badania i rozwój
o 5,8% (rok do roku), firmy z główną
siedzibą w UE zanotowały wzrost
o 7% – wynika z opublikowanego
przez Komisję Europejską raportu 2017 Industrial R&D Investment Scoreboard. Wzrost napędzany był głównie przez sektory ICT, zdrowia i motoryzacji.
Tabela wyników przemysłowych inwestycji w badania i rozwój pokazuje
również, że łączna wartość inwestycji
2500 największych graczy przemysłowych na całym świecie wyniosła
w 2016 r. 741,6 mld euro, z czego
192,5 mld euro zostało zainwestowane przez przedsiębiorstwa z UE.
W UE znajduje się 567 czołowych
przedsiębiorstw przemysłowych (822
w USA, 365 w Japonii, 376 w Chinach
i 370 w pozostałej części świata).
Carlos Moedas, komisarz ds. badań,
nauki i innowacji, powiedział: – Tabela
wyników pokazuje, że przedsiębiorstwa z UE nadal są głównymi inwesto-

rami w badania i rozwój, stanowiąc
ponad jedną czwartą światowej
wielkości. Jednak aby wyprzedzić
światową czołówkę innowacji, Europa musi zapewnić warunki, by do
grona najlepszych graczy dołączały
nowe firmy. Właśnie dlatego będziemy wspierać najlepsze innowacje
poprzez pilotaż Europejskiej Rady
ds. Innowacyjności w ramach programu Horyzont 2020.
Zgodnie z raportem, rok 2016 był
szóstym z kolei rokiem znaczących
wzrostów globalnych inwestycji
w badania i rozwój. Wzrost inwestycji w badania i
rozwój w firmach
u n i j n y c h
o 7% jest podobny
jak w USA (7,2%)
i znacznie wyższy
niż w Japonii (3,0%).
Chińskie
firmy zwiększyły
inwestycje
w badania i rozwój o 18,8%, jednak ich łączne
nakłady na badania
i rozwój pozostają

niewielkie w porównaniu do rozmiaru
chińskiej gospodarki. Najwięcej wzrosły
nakłady w sektorach ICT (+ 13,8%),
zdrowia (+ 7,9%) i motoryzacyjnym
(+ 6,7%).
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/raport-ke-firmy-europejskiezwiekszaja-inwestycje-w-badania-irozwoj
Źródło: KE, KPK PB UE
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KE chce skuteczniej chronić własność intelektualną
Komisja Europejska przedstawiła środki mające zapewnić skuteczną ochronę
prawom własności intelektualnej, co
zachęci przedsiębiorstwa europejskie,
w szczególności MŚP i przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, do
inwestowania w innowacje i kreatywność.
Środki obejmują stworzenie sprawiedliwego i zrównoważonego systemu
Standard Essential Patents oraz nasilenie
walki z podrabianiem i piractwem.
W tym celu Komisja dąży do pozbawiania podmiotów naruszających prawo własności intelektualnej przepływów dochodów – to podejście
„podążaj za pieniędzmi”, które koncentruje się na „grubych rybach” zamiast na „płotkach”.
Celem Komisji jest:

zapewnić wysoki poziom
ochrony prawnej i przewidywalne ramy prawne w całej
UE;

zachęcać przemysł do walki
z naruszeniami własności intelektualnej;

zmniejszyć ilość podrabianych
produktów docierających do
rynku UE.

Zaproponowane środki są zgodne ze
Strategią Jednolitego Rynku z 2015 r. –
mapą drogową wywiązania się z politycznego zobowiązania przewodniczącego KE Jean-Claude’a Junckera do
uwolnienia pełnego potencjału jednolitego rynku i uczynienia go rynkiem
startowym dla europejskich przedsiębiorstw zdolnych prosperować w światowej gospodarce.
Więcej na ten temat na stronie KE.

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/ke-chce-skuteczniej-chronicwlasnosc-intelektualna
Źródło: KPK PB UE

Źródło: Tapeciarnia.pl

Wiceminister nauki: otwarty dostęp również kosztuje
Nie ma czegoś takiego jak darmowy
dostęp, a otwarty dostęp wciąż kosztuje - mówił wiceszef MNiSW Łukasz
Szumowski podczas posiedzenia sejmowej komisji. Dodał, że resort nauki
rozważa, czy w polskich grantach
wprowadzić wymóg publikacji
w otwartym dostępie.
Otwarty dostęp (Open Access) to koncepcja zakładająca bezpłatne udostępnianie w sieci treści publikacji naukowych. Realizowana jest obecnie np.
w grantach finansowanych ze środków
European Research Council (ERC): pojawia się tam wymóg publikacji
w otwartym dostępie.
Jak jednak zaznaczył wiceminister
nauki i szkolnictwa wyższego Łukasz
Szumowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
trzeba mieć świadomość, że otwarty
dostęp wciąż kosztuje. "Największe
domy wydawnicze za publikację
w otwartym dostępie życzą sobie
gratyfikacji finansowej, która może
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sięgać kilku tysięcy złotych za jedną
publikację" - mówił.
"Nie ma darmowej publikacji, darmo
wego dostępu - tego nikt nie robi
i nigdzie na świecie nie jest to dostępne" - podkreślił wiceminister nauki.
Obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) umożliwia
polskim uczonym i instytucjom akademickim dostęp do periodyków naukowych poprzez Wirtualną Bibliotekę
Nauki (WBN). "Płaci za to ministerstwo i są to niebagatelne kwoty: to
suma rzędu 250 mln zł. Koszt otwartego dostępu jest prawdopodobnie porównywalny" - ocenił Szumowski.
Dodał, że z uwagi na autonomię uczelni
wyższych resort nauki nie ma możliwości zmuszenia ich do uczestniczenia
w polityce otwartego dostępu.
"Ministerstwo jest natomiast dysponentem pieniędzy publicznych - a to już
rodzi zobowiązania do tego, aby wymagać od badaczy korzystających z pieniędzy publicznych udostępniania swoich
wyników badań całej społeczności, nie
tylko akademickiej" - stwierdził.

Poinformował, że obecnie w resorcie
nauki opracowywane są analizy, które
mają określić, który z tych dwóch
modeli - opłat za dostęp do artykułów czy za publikację - jest bardziej
opłacalny.
Resort nauki prowadzi również dyskusje z podległymi mu agencjami Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z Narodowym Centrum
Nauki - na temat tego, czy w przypadku polskich grantów również
należałoby przyjąć strategię ERC
i wymagać publikacji w otwartym
dostępie. "To również będzie generowało istotne koszty po stronie pieniędzy publicznych, w związku z tym
trzeba dobrze wyważyć, na ile chcemy obligatoryjnie wdrożyć tego typu
regulacje" - podsumował Szumowski.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/wiceminister-nauki-otwartydostep-rowniez-kosztuje
Źródło: PAP
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Rząd przyjął projekt ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz
Stworzenie Sieci Badawczej: Łukasiewicz, skupiającej obecnie funkcjonujące instytuty naukowe, przewiduje
projekt ustawy przyjętej przez rząd.
Sieć Łukasiewicz ma stanowić zaplecze naukowe do realizacji strategicznych programów rządowych.
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, przedłożony został przez
ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Jak przypomina Centrum Informacyjne
Rządu, projekt ustawy zakłada reformę instytutów badawczych, w wyniku
której ma powstać efektywne zaplecze naukowe do realizacji strategicznych programów rządowych. W tym
celu, w oparciu o potencjał obecnie
funkcjonujących instytutów badawczych, powołana zostanie Sieć Badawcza: Łukasiewicz. Jej działalność będzie
koordynowało Centrum Łukasiewicz.
O rozwiązaniu tym mówił w swoim
exposé premier Mateusz Morawiecki.
"Głównym celem działania Sieci Łukasiewicz będzie prowadzenie badań
naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki
gospodarczej, naukowej, naukowotechnicznej i innowacyjnej państwa.
Do zadań sieci należeć będzie także
transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki" - czytamy
w komunikacie CIR.
"Sieć Badawcza Łukasiewicz pozwoli
na realizację dużego potencjału polskich instytutów badawczych, który
w większości jest dzisiaj tak naprawdę
marnowany" - powiedział PAP wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego
Piotr Dardziński.
Jak zauważył, żaden z instytutów nie
jest obecnie na tyle silny, by mógł
stanowić realną konkurencję dla instytutów europejskich, np. w rywalizacji
o europejskie granty. "Budując Sieć
Łukasiewicz, staramy się dogonić a nawet nieco przegonić - to, co wydarzyło się już w Niemczech i we
Francji (w obydwu tych krajach istnieją już duże sieci instytutów badawczych - PAP). Połączone w sieć instytuty będą miały dostęp nie tylko do
własnych zasobów, ale też do zasobów wszystkich innych instytutów" mówił wiceminister.
Dardziński dodał, że Sieć Badawcza
Łukasiewicz "jest jednym z głównych
elementów +trzeciego filaru+ strategii
premiera Gowina. Chodzi o to, aby
polska nauka, w tym - instytuty badawcze, w większym stopniu otwarła
się na współpracę z przedsiębiorcami,
zwłaszcza przedsiębiorcami polskimi".
CC BY-NC-SA 3.0 PL

Sieć Łukasiewicz ma być zapleczem
technologicznym i intelektualnym
administracji publicznej oraz stworzyć pomost między nauką a gospodarką. Jej utworzenie - według projektodawców - ma zapewnić efekt
synergii, płynący z koordynacji tematyk badawczych oraz skupiania wiedzy i zasobów w ramach tych samych obszarów tematycznych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak podkreśla
CIR, pozwoli to uniknąć powielania
tematyk badawczych realizowanych
przez poszczególne instytuty.
Dzięki temu będzie również możliwe realizowanie bardziej skomplikowanych projektów badawczych,
wymagających większych nakładów również projektów międzynarodowych. Dzięki współpracy z uczelniami, instytuty wchodzące w skład
sieci będą mogły wpływać na realizację procesu kształcenia kadr dla
gospodarki. "Koordynując pracę
wszystkich instytutów, Centrum
będzie w stanie realnie walczyć
o polskie projekty badawcze na
skalę europejską i globalną" - ocenił
Dardziński w rozmowie z PAP.
Sieć Łukasiewicz ma się stać "silną,
rozpoznawalną marką (...), zbudowaną na jakości prowadzonych badań
i usług". Jej stworzenie jest ważne
dla aktywności międzynarodowej
i współpracy z kontrahentami publicznymi i prywatnymi.
Projekt przewiduje, że za wprowadzenie jednolitych zasad wykorzystywania infrastruktury badawczej będącej w dyspozycji instytutów działających w ramach Sieci Łukasiewicz
odpowiedzialne będzie Centrum
Łukasiewicz. Pozwoli to zoptymali-

zować koszty utrzymania tej infrastruktury oraz politykę jej udostępniania dla
podmiotów zewnętrznych (jednostek
naukowych oraz przedsiębiorców), jak
również nakłady inwestycyjne niezbędne do utrzymania i rozwoju potencjału
badawczego sieci.
Centrum będzie mogło samodzielnie
realizować projekty badawcze ważne
dla realizacji polityki gospodarczej państwa. Będzie też koordynowało realizację takich projektów przez instytuty
skupione w sieci. Centrum będzie też
odpowiedzialne za koordynację
i wsparcie procesów komercjalizacyjnych wyników prac badawczo rozwojowych. Wsparcie to umożliwi
instytutom i ich pracownikom bardziej
efektywną komercjalizację oraz transfer
wiedzy do gospodarki.
Według projektu ustawy w Centrum
Łukasiewicz ma być zatrudnionych ok.
stu osób. Dardziński zastrzegł, że
w praktyce może to być nieco mniej.
"Chcielibyśmy również, żeby część
osób pracujących w Centrum Łukasiewicz pracowała równocześnie w instytutach będących częścią Sieci" - dodał
wiceminister.
Instytuty badawcze, które nie wejdą
w skład Sieci Łukasiewicz, nadal będą
funkcjonowały na podstawie obowiązującej ustawy z 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych.
Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpocznie
działalność 1 kwietnia 2018 r.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-siecibadawczej-lukasiewicz-2685
Źródło: PAP
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PO krytykuje projekt ws. Sieci Badawczej Łukasiewicz: to
dewastacja systemu
Politycy PO skrytykowali rządowy
projekt ustawy dot. tworzenia Sieci
Badawczej Łukasiewicz. W ich ocenie
tego typu konstrukcja to pomysł rodem z PRL lub Korei Północnej, który
zdewastuje obecnie funkcjonujący
system instytutów naukowych.
Rząd Mateusza Morawieckiego jeszcze
przed Nowym Rokiem przyjął projekt
ustawy, który zakłada stworzenie
"Sieci Badawczej Łukasiewicz". Sieć ma
skupić funkcjonujące obecnie instytuty
naukowe i stanowić zaplecze naukowe
do realizacji strategicznych programów rządowych. (…)
Zaproponowane w projekcie rozwiązania skrytykowali politycy PO: szef
sejmowej komisji edukacji, nauki
i młodzieży Rafał Grupiński oraz senator, b. rektor Politechniki Opolskiej,
prof. Piotr Wach.
Według Grupińskiego pomysł budowy
Sieci Badawczej Łukasiewicz przypomina tworzenie Planu 6-letniego w czasach PRL lub sposób zarządzania instytucjami naukowymi w Korei Północnej. "To w istocie będzie zarządzanie
centralne, poprzez państwo, działaniami tych instytutów po to - jak rozu-

miem - by premierowi Morawieckiemu
stworzyć złudzenie, że jakoś szybciej
jego slajdy będą przybierały konkretną
postać, co do innowacyjnych i technologicznych zmian w Polsce" - powiedział poseł PO.
Jego zdaniem tak się jednak nie stanie.
"Mamy do czynienia z ruchami pozornymi, które w istocie rujnują dotychczasowy sposób pracy instytutów badawczych, wykluczają je z obiegu międzynarodowego, a jednocześnie niczego tak naprawdę nie dają poza tym, że
ubezwłasnowolniają te instytucje, bo
będą centralnie narzucane im kierownictwa, a ministerstwo (nauki i szkolnictwa wyższego) będzie o wszystkim
decydowało" - mówił Grupiński.
Wach uznał, że konstrukcja Sieci Badawczej Łukasiewicz jest "kuriozalna,
hierarchiczna, burzy dotychczasowy
dorobek i status naukowy" instytutów,
które wejdą w jej skład. Jak wskazywał,
po wejściu w życie projektowanej ustawy placówki te stracą status jednostki
badawczej, finansowanie międzynarodowe, a także uprawnienia m.in. do
nadawania stopni naukowych: doktora,
czy doktora habilitowanego.

"Jest to konstrukcja, która będzie
bardzo szkodliwa, m.in., dlatego że
inne (instytuty) wypadają z systemu
nauki polskiej, z obiegu międzynarodowego, tracą uprawnienia, ponieważ
będą wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego i ponownie rejestrowane jako nowy podmiot już nie
o charakterze badawczym" - zauważył
senator Platformy.
W e d łu g n ie g o S ieć ozna c z a
"dewastację" obecnego systemu,
która ma "jedynie propagandowe
podłoże". "To jest pewnego rodzaju
złudzenie, które stanowi alibi dla
tego, co zarzucano premierowi Morawieckiemu, że on dysponuje tylko
slajdami. Teraz będzie dysponował
również taką sztuczną strukturą,
która zamiast pracować, na razie
będzie się zajmowała tym, co z nimi
będzie, bo również pracownicy tracą
status i stanowiska pracowników
naukowych" - wskazywał Wach.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/po-krytykuje-projekt-ws-siecibadawczej-lukasiewicz-to-dewastacjasystemu
Źródło: PAP

Resort nauki odpiera krytykę PO ws. Sieci Badawczej
Łukasiewicz
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(…) W piśmie przesłanym PAP ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
odpiera zarzuty polityków PO dotyczące Sieci Badawczej Łukasiewicz.
"Pracownicy instytutów Sieci Łukasiewicz będą mogli realizować swoje kariery naukowe na uczelniach, na podstawie
podpisanych umów. Ustawa przewiduje
zachęty do podpisywania umów
o współpracy między instytutami i uczelniami, dzięki którym pracownicy instytutów będą mogli zdobywać kolejne
szczeble kariery naukowej. Warto
wspomnieć, że model taki występuje
m.in. w niemieckich instytutach Towarzystwa Fraunhofera, które również nie
nadają stopni naukowych" - czytamy.
Zasady pracy instytutów badawczych
wchodzących do Sieci będą oparte na
najlepszych praktykach stosowanych
obecnie w instytutach w Polsce oraz na
świecie - dodało ministerstwo, odnosząc
się do zarzutów polityków PO. "Z przeprowadzonych przez MNiSW konsultacji z partnerami zagranicznymi oraz
przedsiębiorcami jasno wynika, iż powstanie takiej sieciowej struktury badawczej ułatwi współpracę przy realizacji wspólnych projektów badawczych
i wdrożeniowych" - podkreślono
w piśmie z resortu.
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Według senatora PO Piotra Wacha
konstrukcja Sieci Badawczej Łukasiewicz jest "kuriozalna, hierarchiczna,
burzy dotychczasowy dorobek i status
naukowy" instytutów, które wejdą
w jej skład. Według niego po wejściu
w życie projektowanej ustawy placówki te stracą m.in. status jednostki badawczej i finansowanie międzynarodowe.
Odnosząc się do tego - MNiSW zapewnia jednak, że jedynym celem
wprowadzenia hierarchicznej struktury
w zakresie zarządzania Sieci jest
uwspólnianie zasad, w oparciu o które
działają instytuty badawcze. Według
resortu nauki powstanie Sieci umożliwi
tworzenie kompleksowych ofert usług
badawczych dla przedsiębiorców
w oparciu o potencjał różnych instytutów.
"Wypracowanie zaś jednolitych zasad
dotyczących zarządzania własnością
intelektualną i infrastrukturą badawczą
będzie stanowić istotne uproszczenie
zasad współpracy z punktu widzenia
przedsiębiorców" - przekonuje resort.
Wejście instytutów badawczych
w strukturę sieci ma też ułatwić i zoptymalizować procesy inwestycyjne

w polskiej nauce. Pozwoli m.in. wykluczyć dublowanie przy zakupach
aparatury badawczej.
Według senatora Platformy Sieć Badawcza Łukasiewicz to konstrukcja
"szkodliwa, m.in., dlatego że inne
(instytuty) wypadają z systemu nauki
polskiej, z obiegu międzynarodowego, tracą uprawnienia, ponieważ będą
wykreślone z Krajowego Rejestru
Sądowego i ponownie rejestrowane
jako nowy podmiot już nie o charakterze badawczym".
MNiSW zapewnia jednak, że instytuty, które znajdą się w sieci, będą rejestrowane w KRS w tej samej kategorii, co obecne instytuty badawcze.
"Wykreślenie ich z KRS będzie następowało po ich wpisaniu jako instytutów SBŁ (Sieci Badawczej Łukasiewicz). Oznacza to zapewnienie pełnej
ciągłości funkcjonowania instytutów
wchodzących do SBŁ" - tłumaczy
MNiSW.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/resort-nauki-odpiera-krytykepo-ws-sieci-badawczej-lukasiewicz2688
Źródło: PAP
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Prezydent: druga ustawa o innowacyjności przyczyni się do
rozwoju innowacyjnej gospodarki
Wierzę głęboko, że druga ustawa
o innowacyjności przyczyni się do
budowy strefy badawczo-rozwojowej
w naszym kraju, a w efekcie do rozwoju innowacyjnej i nowoczesnej
gospodarki, czyli takiej, o jakiej wszyscy marzymy - powiedział prezydent
Andrzej Duda.
Prezydent podpisał tzw. drugą ustawę
o innowacyjności. Zwiększa ona m.in.
ulgę podatkową dla przedsiębiorców
na działalność badawczo-rozwojową
do 100 proc. i umożliwia tworzenie
przez uczelnie spółek do zarządzania
infrastrukturą badawczą.
"Podpisanie tej ustawy (...) oznacza
kolejną, można powiedzieć, trzecią
erę (...) w budowaniu rzeczywiście
innowacyjnej Rzeczypospolitej, a przede wszystkim w budowaniu środowiska dla wszelkiego typu innowacji,
a więc sfery badawczo-rozwojowej
w naszym kraju. A w efekcie - wierzę
w to głęboko - dla budowania nowo-

czesnej gospodarki - takiej, jakiej
wszyscy pragniemy" - powiedział
prezydent podczas uroczystego
podpisania ustawy w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie.
Nowe regulacje, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku
spowodują, że ulga podatkowa dla
firm na badania i rozwój (B+R)
wzrośnie z obecnego poziomu 50
proc. do 100 proc., a w przypadku
centrów badawczo-rozwojowych do 150 proc. Nowa ustawa wprowadza jednolity system odliczania
kosztów dla wszystkich firm bez
względu na wielkość przedsiębiorstwa czy rodzaj tych kosztów.
Jak wskazał prezydent, podpisana
przez niego ustawa otwiera szereg
możliwości.
"Ona rzeczywiście oznacza wypłyniecie tych procesów badawczorozwojowych na szerokie wody,

jeżeli chodzi o ułatwienia ze strony
państwa, jeżeli chodzi o budowanie
środowiska dogodnego dla rozwoju
innowacji. Tym razem ulgi podatkowe
będą na poziomie 100 proc., a dla centrów badawczo-rozwojowych nawet
150 proc. kosztów poniesionych
w związku z badaniami i rozwojem.
Oznacza także poszerzenie katalogu
tych działań, które są uważane za badawczo-rozwojowe" - powiedział Duda.
Jak dodał, wprowadza ona kolejne ułatwienia m.in. dla przedsiębiorców prowadzących start-upy.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/prezydent -druga-ustawa-oinnowacyjnosci -przyczyni-sie-dorozwoju-innowacyjnej-gospodarki
Źródło: MNiSW

Dardziński: mali i średni przedsiębiorcy zaczną dostrzegać
w nauce realny biznes
Druga ustawa o innowacyjności umożliwi uczelni powołanie tzw. infrastrukturalnej spółki, która w sposób dużo
sprawniejszy i łatwiejszy będzie udostępniała infrastrukturę badawczą
przedsiębiorcom. To sprawi, że mali
i średni przedsiębiorcy zaczną dostrzegać w nauce realny biznes - powiedział PAP wiceminister nauki Piotr
Dardziński.
PAP: Prezydent Andrzej Duda podpisze drugą ustawę o innowacyjności,
zyskają na tym przedsiębiorcy, którzy
będą płacić niższe podatki, a naukowcy?
Piotr Dardziński: Dla przedsiębiorców
najważniejszym elementem tych
zmian, które zaczną obowiązywać od
1 stycznia 2018 r. będą rzeczywiście
ulgi podatkowe, które wzrosną
z obecnych 50 proc. do 100 proc.,
a w przypadku centrów badawczorozwojowych do 150 proc. Z kolei
naukowcy dostaną ambitne projekty
do realizacji, możliwość pracy. Bo
przedsiębiorcy budując swoje centra
badawczo-rozwojowe, będą też zatrudniali naukowców.
W poprzednich ustawach o innowacyjności ułatwiona została procedura
przekazywania własności intelektualnej naukowcom. Oznacza to, że łatwiej im wchodzić do wspólnych
przedsięwzięć. W nowej ustawie in-

nowacyjnej zdecydowanie rozszerzamy paletę możliwości działania
uczelni. Np. dotychczas istniejące
spółki celowe będą mogły prowadzić
działalność gospodarczą.
PAP: Co to oznacza?
P.D.: Chcielibyśmy, żeby polskie
uczelnie mogły sprawnie zarządzać
procesem komercjalizacji poprzez
spółki, które w tym celu powołają.
Doświadczenie i praktyka uczy, że
kooperacja między uczelnianą administracją, a przedsiębiorcą napotyka
na bardzo dużo barier zarówno
biurokratycznych, jak i mentalnościowych.
Zdecydowanie lepszym modelem
jest, kiedy te negocjacje nie toczą się
między rektorem a prezesem, tylko
kiedy rektor powołuje spółkę, która
jest dedykowana do kontaktów z przedsiębiorcami
i w ten sposób rozmawia
prezes z prezesem. Co
więcej, te spółki mogą
+obrastać+ innymi spółkami, bo bardzo chcielibyśmy, żeby udziałowcami,
ale także tymi, którzy
mają korzyść z komercjalizowania badań, byli sami
wynalazcy. Czyli także
pracownicy naukowi.

W strukturze własnościowej takiej
spółki może być zarówno uczelnia,
naukowiec, prywatny przedsiębiorca,
inwestor. Ta ustawa umożliwia budowanie całej sieci spółek, ale też godnego
wynagradzania oraz poważnego zaangażowania naukowców w rynek badań
i rozwoju (B+R).
Krótko mówiąc, chodzi o usprawnienie
komercjalizacji badań. Szybciej, łatwiej
i efektywniej od laboratorium na uczelni do produktu u przedsiębiorcy.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/dardzinski-mali-i-sredniprzedsiebiorcy-zaczna-dostrzegac-wnauce-realny-biznes
Źródło: PAP
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Szumowski: przyczyną spadku zatrudniania młodych
naukowców jest poziom finansowania
Liczba młodych pracowników naukowych spadła w latach 2012 - 2016
o 5,8 proc. - wynika z raportu NIK.
W ocenie wiceministra nauki Łukasza
Szumowskiego - taka sytuacja wynika
z poziomu finansowania nauki w Polsce.
Wiceminister Łukasz Szumowski wziął
udział w posiedzeniu sejmowej komisji
edukacji, nauki i młodzieży, podczas
którego zaprezentowano raport
z kontroli Najwyższej Izby Kontroli
"Rozwój kadr naukowych".
Z dokumentu NIK opublikowanego
w październiku br. wynika, że w latach
2012-2016 systematycznie malała liczba pracowników naukowych ze stopniem doktora oraz bez stopnia naukowego, a zarazem rosła liczba pracowników ze stopniem doktora habilitowanego oraz z tytułem profesora.
W omawianym okresie liczba młodych
pracowników spadła o 5,8 proc.
W 2012 było ich niemal 78 tys.,
a w 2016 r. - 73,4 tys.
Jak wyjaśnił wiceminister Szumowski,
spadająca liczba osób zatrudnionych na
uczelniach ze stopniem doktora wynika z tego "że finanse w sektorze szkolnictwa wyższego niestety są takie,
jakie są" - stwierdził wiceminister

Łukasz Szumowski. "Jeżeli mówimy
o liczbie doktorantów - ona nie spada ona jest mniej więcej na poziomie 42
tys. cały czas" - podkreślił Szumowski.
Przypomniał, że większym zmianom nie
uległa również liczba nadawanych stopni doktora: w 2012 r. - było to ok. 5,8
tys., w 2013 r. - 6,2 tys., 2014 r. - 5,7
tys., a w 2016 r. - 5,9 tys.
Spadek liczby młodych pracowników
naukowych wynika w ocenie NIK
z: nieadekwatnych mechanizmów motywacyjnych do rozwoju naukowego
i szybkiego uzyskiwania kolejnych stopni naukowych, zatrudniania pracowników naukowych głównie w powiązaniu
z pracą dydaktyczną oraz braku określonych minimalnych wymagań dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego.
Wiceminister Szumowski stwierdził, że
w kwestii kształcenia doktorantów
resort nauki planuje zmiany w ramach
przygotowywanej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawy
2.0). Resort chce żeby wszyscy doktoranci otrzymywali wynagrodzenie.
Obecnie - jak przypomniał Szumowski stypendia otrzymuje ok. połowa doktorantów.

NIK w swojej kontroli zwróciła również też uwagę na nieprawidłowości
w działaniu Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów - instytucji
odpowiedzialnej m.in. za prawidłowe
funkcjonowanie systemu nadawania
stopni naukowych. Te nieprawidłowości to np. brak zapewnienia przejrzystości procesu nadawania stopni
naukowych czy ograniczone możliwości finansowe i kadrowe, które
utrudniają prowadzenie baz danych
wskazanych w ustawie o stopniach
naukowych i tytule naukowym, monitorowanie w sposób systemowy
zdarzeń oraz gromadzenie danych dla
prowadzenia ewaluacji.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/szumowski-przyczyna-spadkuzatrudniania-mlodych-naukowcowjest-poziom-finansowania
Źródło: PAP

Gowin: jeżeli habilitacje mają pozostać, powinny powstać
także wdrożeniowe
Jest kwestią otwartą, czy habilitacje
w polskim systemie szkolnictwa powinny pozostać; jeśli tak, to powinny istnieć
również habilitacje wdrożeniowe - mówił podczas Kongresu 590 wicepremier,
minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin.
Gowin wziął udział w panelu
"Nowoczesne uczelnie - współpraca
z biznesem. O wyzwaniach jakie stoją
przed uczelniami". Jak ocenił, jednym
z sukcesów jego resortu okazały się
doktoraty wdrożeniowe, jednak - dodał
- nie udało się wprowadzić wdrożeniowych habilitacji.
"Jest oczywiście sprawą otwartą, czy
habilitacje powinny pozostać w polskim
systemie, ale jeżeli mają pozostać, to
dlaczego niby miałyby być tylko doktoraty wdrożeniowe? Habilitacje wdrożeniowe też powinny się pojawić, tymczasem to wywołało zmasowany sprzeciw
polityczny i środowiska akademickiego"
- mówił. "To jest jednak miara pewnych
barier mentalnościowych, które trzeba
pokonać" - dodał.
Jak powiedział Gowin, po wejściu
w życie Konstytucji dla Nauki niewiele
już będzie można osiągnąć zmianami
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legislacyjnymi, a jedynie np. pod kątem
zmiany mentalności czy zmian organizacyjnych.
Szef MNiSW odniósł się także do krytyki projektu Ustawy 2.0 przez przedstawicieli nauk humanistycznych. "Tym
humanistom przeszkadza, że tam będzie coś, co zdeprecjonuje nauki humanistyczne. Tylko humaniści, jako deprecjonujące dla siebie, uważają to, że tak
dużo się mówi o wdrożeniowym
aspekcie nauki. To, że tak dużo uwagi mniej w ustawie, a więcej w debatach
publicznych - wokół tych ustaw o innowacyjności poświęca się temu, że nauka powinna służyć gospodarce, a nie
być wieżą z kości słoniowej" - stwierdził.
Gowin ocenił, że polskie uczelnie zmieniają się na korzyść, jednak m.in. w Azji
dzieje się to dużo szybciej, dlatego
należy przyspieszyć tempo zmian.
Wśród wyzwań swojego resortu na
drugą połowę kadencji rządu wymienił
m.in. zintegrowanie zmian w szkolnictwie, wykorzystanie dużych centrów
badawczych (takich jak wrocławskie
EIT+).

Wicepremier stwierdził, że miarą
sukcesu reform w szkolnictwie wyższym może być to, że polskie uczelnie
będą na tak wysokim poziomie, że
będą zapewniać polskim przedsiębiorcom "rąk i umysłów" do pracy
nie tylko polskich studentów, ale
i zagranicznych.
Uczestnicy panelu chwalili m.in.
wprowadzenie doktoratów wdrożeniowych oraz ustawę o innowacyjności i projekt ustawy 2.0, które ich
zdaniem przyczyniają się do lepszej
współpracy środowisk akademickich
i biznesowych.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gowin-jezeli-habilitacje-majapozostac-powinny-powstac-takzewdrozeniowe
Źródło: PAP
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Gowin: doktoranci powinni być traktowani jak badacze, nie jak
studenci
W wyniku reform doktoranci nie
będą uczęszczali na studia, ale będą
członkami szkół doktorskich. Będą
traktowani jak badacze, nie jak studenci - powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA.
Jarosław Gowin przedstawił uczestnikom - związane z młodymi badaczami
- zmiany przewidziane w projekcie
nowej ustawy o szkolnictwie wyższym
i nauce. Powiedział, że reformy przewidują nowy model kształcenia doktorów. "Wąskospecjalistyczne studia
doktoranckie zastępujemy interdyscyplinarnymi szkołami doktorskimi, których uczestnicy już nie będą studentami, tylko będą najmłodszymi, ale badaczami" - powiedział Gowin.
"Mamy zdecydowanie za dużo doktorantów. Dla niektórych z nich studia
doktoranckie są sposobem na przedłużenie młodości" - powiedział.
Zwrócił uwagę, że odsetek doktorantów, którzy zdobywają tytuł doktora
jest "rażąco niski". "Trzeba zdecydowanie podnieść poziom wymagań" powiedział. Zapewnił, że uczestnicy
szkół doktorskich mają otrzymywać
stypendium.
Powiedział też, że reformy prowadzić
mają do udrożnienia ścieżek awansu
akademickiego. "My mamy w skali
świata absolutny rekord, jeśli chodzi o
stopień hierarchiczności" - powiedział.
Zaznaczył, że chciał w wyniku reform
znieść stopień doktora habilitowanego, ale opór ze strony środowiska
akademickiego był zbyt duży.
"Likwidujemy więc tylko obligatoryjność habilitacji" - powiedział.
"Często jest tak, że młodzi badacze
zamiast koncentrować sią na badaniach, myślą o tym, by po zrobieniu
doktoratów ustawić się grzecznie
w tych ścieżkach awansu, by nikt nie
przeszkodził zostać doktorem habilitowanym. A potem (...) są potulni,
grzeczni, żeby znowu ich nonkonformizm, stawianie zbyt śmiałych hipotez
badawczych, formułowanie obrazo-

burczych poglądów nie przeszkodził
w zdobyciu tytułu profesora" - podsumował minister dzisiejszą drogę
awansu akademickiego.
I dodał, że po reformach również
doktor będzie traktowany, jako
samodzielny pracownik naukowy.
"Będzie mógł samodzielnie prowadzić badania, kierować zespołami
badawczymi" - podkreślił.
Jeden z uczestników konferencji
zapytał o losy kulturoznawstwa po
reformach. W wyniku reform niektóre obszary badawcze - takie jak
kulturoznawstwo - przestaną być
traktowane jako odrębna dyscyplina
naukowa. Gowin odpowiedział, że
kulturoznawstwo, jako obszar badań
pozostanie. "To będą badania nad
kulturą. Ale to nie jest osobna dyscyplina naukowa. Kulturoznawstwo
wyłoniło się stosunkowo niedawno
z socjologii i do tej macierzystej
dyscypliny naukowej powinno wrócić" - powiedział. Jego zdaniem
"kulturoznawstwo powinno być
specjalizacją w obrębie szerszej
dyscypliny".
Wicepremier poinformował, że
w Polsce jest teraz 108 dyscyplin
naukowych. A bardzo powszechnie
stosowana w Europie klasyfikacja
OECD (ma ona zostać wprowadzona po reformach i w Polsce) liczy
zaledwie 36 dyscyplin. "My sobie
naukę pozamykaliśmy w wąskich
szufladkach - często ze względów
pozamerytorycznych" - powiedział.

Jak określił, dyscypliny mnożyły się
w Polsce za sprawą "profesorów, którzy chcieli mieć uprzywilejowaną pozycję w danej wąskiej specjalizacji". "Coś,
co na całym świecie było traktowane,
jako specjalizacja w danej dyscyplinie,
w Polsce było uznawane za odrębną
dyscyplinę" - mówił minister.
Zwrócił uwagę, że również Komisja
Europejska w raporcie odnoszącym się
do szkolnictwa wyższego rekomenduje
odejście "od szaleństwa zbyt wąskich
specjalizacji".
Minister apelował do przedstawicieli
kół naukowych, aby sformułowali swoje
stanowisko w sprawie projektu nowej
ustawy.
Mówiąc o członkach kół naukowych
powiedział, że to "elita elit". Zwracał
uwagę, że bycie członkiem elity oznacza
służbę, dzielenie się z innymi owocami
swojej pracy.
Podczas Kongresu IKONA prezentowane są najważniejsze osiągnięcia ruchu
naukowego, prowadzone są szkolenia
i działania integrujące przedstawicieli
ruchu naukowego na polskich uczelniach.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/gowin-doktoranci-powinni-byctraktowani-jak-badacze-nie-jak-studenci
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl
CC BY-NC-SA 3.0 PL

Źródło: Tapeciarnia.pl

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
HORYZONT 2020
Horyzont 2020 - 8. Program Ramowy Unii Europejskiej - największy unijny program
w zakresie badań naukowych i innowacji, z budżetem na lata 2014-2020 wynoszącym
blisko 80 mld euro. Programu Horyzont 2020 został podzielony na trzy zasadnicze filary: Doskonała baza naukowa, Wiodąca
pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne, w ramach których wyszczególniono priorytety tematyczne. Ponadto w programie Horyzont 2020 wyodrębniono obszary: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa, Nauka
z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii.
Struktura programu H2020

Informacje o programie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://kpk.gov.pl/
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Programy pracy 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.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-poc.html
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.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-cog.html
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.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
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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.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html
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.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
Infrastruktura badawcza
Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na kolejne lata, wspieranie jej potencjału w zakresie innowacji
i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii i współpracy międzynarodowej.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/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
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Konkursy międzynarodowe
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
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
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Konkursy międzynarodowe
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
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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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

PIERWSZY ETAP: 16.10.2018
DRUGI ETAP: 25.04.2019
5.02.2019

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
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:
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Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe


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 FELLOWSHIP
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

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIECIE WODORU I OGNIW PALIWOWYCH - FCH JU
Konkurs dotyczący badań nad ogniwami paliwowymi i wodorem.
Ogłoszenie konkursu planowane jest na 16.01.2018.
http://www.fch.europa.eu/event/fch-ju-call-2018-info-day
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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: 20.04.2018, 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
Materiały z Krajowego Seminarium Informacyjnego na temat 3. naboru projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego
Informacje o programie Interreg Region Morza Bałtyckiego,
Zasady 3. naboru projektów oraz nabór na Platformy Projektowe
Kwalifikowalność wydatków w projektach oraz zasady rozliczania
Prezentacje realizowanych projektów: InnoFruit, BaltSe@nior, Baltic TRAM
Źródło: http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Skorzystaj-ze-wsparcia-i-siegnij-po-srodki-programu-Interreg-RegionMorza-Baltyckiego
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Przegląd konkursów
Konkursy krajowe

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbr.gov.pl
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/
BLOKI 200+
Program Bloki 200+ dedykowany jest opracowaniu innowacyjnych, nowatorskich technologii umożliwiających dokonanie istotnych zmian w pracy bloków energetycznych, parowych, podkrytycznych klasy 200 MWe dostosowujących je do przewidywanych, zmieniających się warunków eksploatacji. Zakłada się, że wypracowane w ramach Programu Bloki 200+ rozwiązania będą
mogły być zastosowane również w innych blokach parowych, w szczególności podkrytycznych.
Główną cechą postępowania będzie możliwość rozpoczęcia współpracy NCBR z wieloma podmiotami, które spełnią warunki,
wymogi oraz kryteria wskazane w Regulaminie przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki
200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” i w konsekwencji realizacji Programu Bloki 200+, możliwość przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych w skali rzeczywistego bloku oraz stworzenie
technologii najpełniej odpowiadających wymogom postępowania.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania: 12 lutego 2018, godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Nowogrodzkiej 47a, w kancelarii ogólnej w pokoju 208, II p.
http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/pcp/
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-CHIŃSKA WSPÓŁPRACA BILATERALNA
Pierwszy konkursu na wspólne projekty badawcze w m.in. następujących obszarach:

Engineering and technical fields, including mechanical engineering, instrumentation technology, power and electrical engineering,
mining engineering, metallurgical engineering and technology;

Energy science and technology, including the development of new energy, clean coal utilization, renewable energy utilization;

Material science, including bio-materials, nano-materials;

Environmental science and technology, including environmental protection engineering, water resource management; preventing
pollution and deforestation;

Information and communication technologies (ICT);
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Space research;
Unmanned aerial vehicle technologies (UAV).
NCBR przeznacza kwotę 3 000 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do
finansowania w procedurze konkursowej.
Wnioskodawcą w konkursie może być:

jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, o której mowa w art. 2 pkt 9
lit. a-c oraz e ustawy o zasadach finansowania nauki, będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniają wiedzę,
o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014;

przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 i zalecenia
Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36),

konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, w skład którego wchodzą:
1/co najmniej dwie jednostki naukowe będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę, o
których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, 2/co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, oraz co
najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr
651/2014 i zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36).
O dofinansowanie przez NCBR realizacji projektu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące
warunki:

prowadzą działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną
wpisem do odpowiedniego rejestru;

dają rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych – wzór oświadczenia o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych określa Załącznik nr 2 do Wykazu dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku
o dofinansowanie projektu.
Warunkiem udziału w konkursie konsorcjum naukowego jako Wnioskodawcy jest jego formalne istnienie na dzień złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu, potwierdzone zawarciem przez jego członków, nawet warunkowo, umowy konsorcjum
już na etapie wnioskowania do NCBR o dofinansowanie projektu.
Złożenie umowy konsorcjum w NCBR jest warunkiem zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie projektu i jest wymagane
przed jej podpisaniem.
Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie realizowanych przez polskie podmioty
wynosi 500 000 EUR na jeden projekt, przy czym okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.
Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na:

badania przemysłowe – zgodnie z definicją w art. 2 pkt 3 lit. c ustawy o zasadach finansowania nauki,

prace rozwojowe – zgodnie z definicją w art. 2 pkt 4 ustawy o zasadach finansowania nauki.
W przypadku jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa art. 2
pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Dofinansowanie realizacji projektu udzielone przedsiębiorcy za pośrednictwem NCBR stanowi pomoc publiczną, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej.
Termin składania wniosków: 5.03.2018.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/chiny/konkurs/art,5824,otwarcie-pierwszegokonkursu-w-ramach-polsko-chinskiej-wspolpracy-bilateralnej-2018.html
LIDER
Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie
praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota
alokacji w konkursie to 60 mln PLN.
Program adresowany jest do osób, które:

w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoby te przebywały na
urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub
urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierały zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą
rehabilitacji leczniczej, to mogą się ubiegać o środki finansowe po ukończeniu 35 roku życia przez czas odpowiadający
okresowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie
mogą łącznie przekroczyć dwóch lat),

posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie
środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunCC BY-NC-SA 3.0 PL
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kach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą
rehabilitacji leczniczej). O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,

są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,

pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz
członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.
Termin składania wniosków: 15.01.- 15.03.2018.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/
CORNET
Konkurs wspiera badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich
(MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.
Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet
w wysokości 750 000 euro.
Termin składania wniosków międzynarodowych: 28.03.2018 r. (12:00 CET).
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 28.03.2018.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 4.04.2018.
https://www.cornet.online/
http://www.ncbr.gov.pl/bip/aktualnosci/art,5757,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-25-konkursie.html



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 (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE)
Adresatem 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 będzie podzielony na etapy.
Planowany termin naboru wniosków: 3.04-28.12.2018.

Str. 24
CC BY-NC-SA 3.0 PL

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

ROK 2018

Przegląd konkursów
Konkursy krajowe
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ MSP (SZYBKA ŚCIEŻKA) (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE)
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.
Planowany termin naboru wniosków: 1.03-30.05.2018, 16.08-14.12.2018.
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA I KONSORCJA (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE)
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 zasadzie podwykonawstwa może wynieść maksymalnie:
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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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.
Planowany termin naboru wniosków: 1.03-29.06.2018, 3.09-30.11.2018.
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
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: 15.01.2018.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs6122017pbse/
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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.
Termin składania wniosków: 19.03-21.05.2018.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs9122017iuser/

PODDZIAŁANIE 4.1.1. STRATEGICZNE PROGRAMY BADAWCZE DLA GOSPODARKI
Program INGA Wspólne Przedsięwzięcie NCBR-PGNiG S.A.-GAZ SYSTEM S.A.
Program INGA będzie realizowany w ramach tzw. Wspólnego Przedsięwzięcia. To unikatowy mechanizm finansowego
wsparcia badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jego celem jest poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskiego
sektora gazowniczego, jako uczestnika globalnego rynku, w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. W ramach formuły
Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR pokrywa 50 proc. kosztów realizacji tzw. Agendy Badawczej opracowanej na podstawie
zaproponowanych przez PGNiG oraz GAZ-SYSTEM obszarów problemowych wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
Konkursy NCBR w ramach programu INGA będą ogłaszane w ośmiu obszarach tematycznych:

poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych,

pozyskanie metanu z pokładów węgla,

materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych,

sieci gazowe,

użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG,

technologie wodorowe i paliwa gazowe,

technologie stosowane we współpracy z klientami,

ochrona środowiska.
Planowany termin naboru wniosków: 19.02-20.04.2018.

PODDZIAŁANIE 4.1.2. REGIONALNE AGENDY NAUKOWO– BADAWCZE
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych
nie uzyska dofinansowania), które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie
zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw.
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

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

co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014. zarejestrowane
i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.
Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln PLN.
Prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych lub 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 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, rozumianego jako:

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

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 działalności 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.
W przypadku zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu na terytorium RP, wdrożenie powinno nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia projektu i być pierwszym wdrożeniem (przed wdrożeniem poza granicami Polski).
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 kwalifikowanych
ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie.
Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.
Produkt/technologia/usługa charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.
Planowany termin naboru wniosków: 15.03-15.05.2018.
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:
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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 działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum),
3)
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.
Termin składania wniosków: 16.05-16.07.2018.

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: 15.06.2018, 17.12.2018.
PRELUDIUM
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15.06.2018, 17.12.2018.
SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 17.09.2018.
SONATA BIS
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające
stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Termin składania wniosków: 17.09.2018.
HARMONIA
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 17.09.2018.
MAESTRO
Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich
badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Termin składania wniosków: 7.09.2018.
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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BEETHOVEN
Konkurs na polsko - niemieckie projekty badawcze. Konkurs ma na celu wspieranie badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także nauk ścisłych i technicznych, realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze, zacieśnienie współpracy między naukowcami z Polski i Niemiec w zakresie badań podstawowych.
Wniosek przygotowany w języku angielskim powinien zostać złożony przez zespół polsko-niemiecki. Do konkursu będą przyjmowane projekty trwające 24 miesiące lub 36 miesięcy.
Termin składania wniosków: 17.12.2018.
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.
Nabór ciągły.
Ze względu na trwające prace nad formułą konkursu MINIATURA 2, informacje na temat dokładnej daty planowanego ogłoszenia zostaną podane w terminie późniejszym.
TANGO
Konkurs na projekty zakładające wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań
podstawowych.
Nabór ciągły.
Planowany termin ogłoszenia konkursu: 01.2018.
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: 15.03.2019.
ETIUDA
Konkurs na stypendia doktorskie.
Termin składania wniosków: 15.03.2019.
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: 15.03.2019.

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



działania wdrażane przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój
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: 15.01.2018, 20.04-20.06.2018.
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
TEAM TECH
Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawa-
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niem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.
Termin składania wniosków: 15.01.2018, 20.04-20.06.2018.
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: 15.01.2018, 1.02-28.03.2018.
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: 15.01.2018, 1.02-28.03.2018.
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: 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: 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: 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 podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie, identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;
pobudzenie „nauki dla innowacyjności”, która wspierając procesy innowacyjności i komercjalizacji, otworzy naukę na
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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 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
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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;
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;
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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/
- działania wdrażane przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
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
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Konkursy krajowe
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.
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, 22.03-22.11.2018.
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/



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:

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 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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III EDYCJA FUNDUSZY NORWESKICH I EOG
Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu
państwom członkowskim UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W zamian za udzielaną pomoc
finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.
Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwembeneficjentem.
Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły
kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.
Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.
Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 r.
Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Poniżej przedstawiono informacje
dotyczące wybranych programów, które będą realizowane w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG.
PROGRAMY
Badania
Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 110 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 19 411 765 euro
Operator Programu: Narodowe Centrum Nauki (NCN) przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Partner programu z państw-darczyńców: Norweska Rada Nauki
Rozwój lokalny
Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 100 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 17 647 058 euro
Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju
Partner programu z państw-darczyńców: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS)
Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje
Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 85 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 15 000 000 euro
Operator Programu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Partner Programu z państw-darczyńców: Innovation Norway
Edukacja
Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 20 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
Operator Programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Partnerzy Programu z państw-darczyńców: Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym
(SIU), Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS)
Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Dofinansowanie programu ze środków EOG: 140 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 24 705 882 euro
Operator Programu: Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Partnerzy Programu z państw-darczyńców: Norweska Agencja Środowiska (NEA), Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajowa Agencja ds. Energii Islandii (OS)
Fundusz Współpracy Dwustronnej
Ważnym elementem Funduszy Norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami.
Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej. W ramach funduszu finansowane będą działania realizowane wspólnie przez instytucje polskie i z państw-darczyńców.
http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/trzecia-edycja-funduszynorweskich-i-eog-poznaj-wstepne-informacje/
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
Wsparcie na badania, rozwój, innowacje.
Harmonogram naborów:
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:
http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
http://www.pois.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)
Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych; innowacje społeczne, współpraca międzynarodowa.
Harmonogram naborów:
http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
http://www.power.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC)
Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo.
Harmonogram naborów POPC:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW)
POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącznie
pięciu województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko- mazurskiemu.
Harmonogram naborów:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
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/
Województwo opolskie http://rpo.opolskie.pl/
Województwo podkarpackie http://www.podkarpackie.pl/
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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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/

UWAGA!! Powyższy przegląd nie uwzględnia wszystkich możliwości finasowania prac badawczych, rozwojowych i wdrożeń. Informacje
dotyczące planowanych terminów naborów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji wdrażających, spotkań informacyjnych,
informacji uzyskanych drogą mailową lub telefoniczną. Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG nie ponosi odpowiedzialności
za rozbieżności między podanymi datami a rzeczywistymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów.

Źródło: Tapeciarnia.pl
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2018.01.17
Warszawa
KOGENERACJA 2017 w praktyce
Warsztaty będą nakierowane na tematykę związaną z rozliczeniem rocznym,
gwarancjami pochodzenia, wymaganiami
technicznymi wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji i nowym systemem wsparcia po 2018.
http://www.masterinstitute.pl/program,271,KOGENERACJA%20
W%20PRAKTYCE

2018.01.18
Poznań
3 x R. Realizuj. Rozlicz. Raportuj.
Czyli wszystko co należy wiedzieć
o prowadzeniu projektów typu
Innovative Training Networks, Research and Innovaion Staff Exchange
Szkolenie dotyczące kwestii administracyjnych i finansowych projektów ITN
(Innowacyjne Sieci Szkoleniowe) i RISE
(Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników): od pisania wniosku,
poprzez realizację grantu, kończąc na
rozliczeniu z Komisją Europejską.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenianaszeszkolenia.php

2018.01.19
Poznań
Z badaniami i innowacjami dookoła świata. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników warsztat z pisania wniosków RISE
Research and Innovation Staff Exchange
Warsztaty dla przedstawicieli jednostek
naukowo – badawczych zainteresowanych pozyskaniem środków na wymianę
pracowników w ramach międzysektorowej i międzynarodowej współpracy.
Zagadnienia: założenia konkursowe
projektów RISE, analiza pomysłów,
określanie celu projektu, planowanie
wymiany pracowników, omówienie
punktów wniosku zgodnie z kryteriami
oceny, ćwiczenia praktyczne.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenianaszeszkolenia.php

maksymalizacja możliwości handlowych i partnerstwa w branży odnawialnych ogniw wodorowych i ogniw
paliwowych. Dwudniowe wydarzenie
zgromadzi kluczowych przedstawicieli
branży wodorowej, w celu omówienia ekonomicznych i infrastrukturalnych innowacji dla zrównoważonego,
przyszłościowego nośnika energii.
Kluczowe dyskusje będą dotyczyć
monetyzacji, najnowszych wdrożeń
technologicznych, optymalizacji materiałów, produkcji i transportu.
http://www.wplgroup.com/aci/event/h
y d r o g e n - a n d - f u e l - c e lls - e n e r g y summit/

2018.01.26
FCH JU Info Day
Bruksela, Belgia
Dzień informacyjny dotyczący konkursów FCH JU, które zostaną ogłoszone 16.01.2018.
http://www.fch.europa.eu/event/fchju-call-2018-info-day

2018.01.29
Bruksela, Belgia
Spotkanie brokerskie w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa
Spotkanie brokerskie dla osób zainteresowanych aktywnym udziałem
w nowych konkursach programu
Horyzont 2020 w obszarze „Nauka
z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. Organizowane jest ono
przez międzynarodową sieć punktów
kontaktowych w ww. obszarze we
współpracy z Komisją Europejską.
https://horizonswafs2018.b2match.io/

2018.01.29 - 2018.01.30
Warszawa
XVIII edycja Ogólnopolskiego
Kongresu
Energetyczno Ciepłowniczego POWERPOL
Tematem przewodnim Kongresu
będzie hasło: „Rok 2018: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”.
Przyjęta panelowa formuła Kongresu
połączona z wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli
biznesu stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii
polskich spółek energetycznych oraz
zmian zachodzących na rynku.
Rok 2018 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem
intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym,
optymalizacją procesów wytwarzania,
zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak
i nowymi priorytetami rządowej polityki energetycznej. Poruszone będą
kwestie kondycji sektora elektroenergetycznego i gazowego, perspektyw dla rozwoju elektromobilności
i kogeneracji, budowania rynku mocy,
a także coraz silniejszego wpływu
legislacji i sytuacji międzynarodowej
na bezpieczeństwo energetyczne.
http://powerpol.pl/

2018.01.30
Warszawa
Akcyza - nowelizacja ustawy
Podczas szkolenia porównane zostaną obecne oraz projektowane regula-

2018.01.24 - 2018.01.25
Bruksela, Belgia
Hydrogen & Fuel Cells Energy
Summit
Kluczowym tematem spotkania będzie
CC BY-NC-SA 3.0 PL

Źródło: Tapeciarnia.pl

Wydarzenia
cje akcyzowe, przedstawiony zostanie jednocześnie ich aspekt praktyczny. Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy akcyzowej wprowadza
wiele oczekiwanych przez podatników akcyzy zmian. I choć w założeniu stanowią one kontynuację działań resortu ukierunkowanych na
zniesienie barier administracyjnych
to jednocześnie mogą spowodować
obowiązek nauczenia się od nowa
np. systemu przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy oraz
wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy. Projektowane regulacje wchodzą
w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.,
z wyjątkiem regulacji z zakresu podatku akcyzowego polegających na
zastąpieniu papierowego dokumentu
dostawy dokumentem w postaci
elektronicznej, które wejdą w życie
z dniem 1 czerwca 2018 r. oraz
1 stycznia 2019 r.
http://www.masterinstitute.pl/program,273,AKCYZA%20%20nowelizacja%20ustawy

2018.01.30
Warszawa
Decyzja Komisji Europejskiej
a nowelizacja ustawy o OZE –
aukcje 2018 – czyli co nowego
w projektowanych przepisach
Seminarium będzie poświęcone
przygotowywanej nowelizacji ustawy
o odnawialnych źródłach energii,
w toku którego 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, w kontekście regulacji wspólnotowych.
https://powermeetings.eu/konferencj
a/nowelizacja-ustawy-oze/

2018.01.31
Webinarium dla wnioskodawców 9-tego konkursu Eurostars2
Webinarium dla wnioskodawców 9tego konkursu Eurostars-2.
Zakres tematyczny webinarium:
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Demonstration of the online
application platform

Tips and tricks to increase your
chances of success.
https://register.gotowebinar.com/regi
ster/123222654104219139

2018.01.31
Warszawa
Rynek mocy – najnowsze regulacje i ich wpływ na funkcjonowanie rynku energii w Polsce
W trakcie spotkania przybliżone
zostaną wszystkie najistotniejsze
zmiany jakie czekają branżę po wejściu w życie nowych przepisów
o Rynku Mocy. Do udziału w wydarzeniu zaproszono wszystkich uczestników rynku, na których wpływ mają
powyższe uregulowania. W trakcie
seminarium nie zabraknie merytorycznej dyskusji, która pozwoli na
lepsze przygotowanie się do nadchodzących zmian.
Głównym celem ustawy o Rynku
Mocy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do
odbiorców końcowych w horyzoncie
średnio i długoterminowym. Ustawa
ma również na celu stworzenie, dodatkowych zachęt finansowych dla
wytwórców, które ustabilizują poziom ich przychodów oraz pozwolą
na utrzymanie rentowności nawet
przy niskim stopniu wykorzystania ich
jednostek oraz wzmocnić impuls
inwestycyjny dla budowy nowych
jednostek wytwórczych. Wyżej wymienione założenia odbywać się będą
poprzez aukcje mocy, a trzy pierwsze

aukcje na dostawy energii w latach
2021-23 mają odbyć się w grudniu
przyszłego roku. Od 2019 r. odbywać
się będzie jedna aukcja rocznie – na
rezerwację mocy pięć lat w przód.
https://powermeetings.eu/konferencja
/rynek-mocy-pakiet-zimowy/

2018.01.31
Poznań
Raport idealny w Horyzoncie
2020
Szkolenie dla osób realizujących
i rozliczających projekty z Programu
Ramowego Horyzont 2020.
Zagadnienia:

zasady raportowania w Programie Ramowym Horyzont
2020,

merytoryczne i finansowe
elementy raportu,

rozliczanie kosztów personelu,

elektroniczny system składania sprawozdań obowiązkowy
dla wszystkich realizatorów
projektów w H2020.
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkoleni
a-naszeszkolenia.php

2018.01.31 - 2018.02.02
Wisła
Konferencja Techniczno – Naukowa Energas 2018
Tematem wiodącym tegorocznej
Konferencji będą gazociągi wysokiego
ciśnienia – nowe technologie, prace

Źródło: Tapeciarnia.pl
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Wydarzenia
specjalistyczne, usługi i urządzenia infrastruktury sieci gazowej. Konferencja
skierowana jest do przedstawicieli kadry
zarządzającej i inżynieryjnej przedsiębiorstw branży gazowniczej i energetycznej, projektantów, specjalistów ds.
inwestycji, strategii i rozwoju oraz
wdrażania nowych technologii.
http://gascontrolpolska.pl/2017/11/27/energas-2018/

2018.02.01
Bukareszt, Rumunia
Finansowanie efektywności energetycznej w Rumunii, Bułgarii i na
Węgrzech
Wydarzenie ma na celu wymianę najlepszych praktyk z Rumunii, Bułgarii i Węgier 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/fin
ancing-energy -efficiency -romaniahungary-and-bulgaria

2018.02.07
Warszawa
KOGENERACJA 2017 w praktyce
Kolejna edycja Warsztatów będzie nakierowana na tematykę związaną z rozliczeniem rocznym, gwarancjami pochodzenia, wymaganiami technicznymi wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji i nowym systemem wsparcia po
2018.
http://www.masterinstitute.pl/program,271,KOGENERACJA%20
W%20PRAKTYCE

2018.02.07 - 2018.02.08
Amsterdam, Holandia
Lignofuels 2018 Conference
10 edycja Konferencji zgromadzi kluczowych interesariuszy z obszaru biopaliw
w celu podjęcia dyskusji i utworzenia
sieci liderów z firm biopaliwowych zaawansowanych generacji z całego świata.
http://www.wplgroup.com/aci/event/lign
CC BY-NC-SA 3.0 PL

ocellulosic-fuel-conference-europe/

2018.02.19 - 2018.02.21
Nałęczów
XII Konferencja Zarządzanie
Energią i Teleinformatyka - ZET
2018
Główne obszary tematyczne konferencji: informatyzacja i plany rozwojowe informatyki w sektorze energetycznym, narzędzia wspomagające
zapotrzebowanie na energię, systemy
kontroli przesyłu energii, bezpieczeństwo elektroenergetyczne, rola informatyki w obrocie mediami energetycznymi, narzędzia wpierające proces wyboru sprzedawcy energii, narzędzia wspierające rozliczanie klientów, sieci inteligentne i opomiarowanie w energetyce, smart grid, mikrosieci i generacja rozproszona, zarządzanie zasobami informatycznymi
w firmie, internetowy wizerunek
firmy, optymalizacja obiegu dokumentów, systemy informacji przestrzennej, komunikacja na rynku energii.
http://rynek-energii.pl/pl/ZET2018

2018.02.21
Bruksela, Belgia
Seminar on „Euratom Nuclear
Fission Research and Training:
What are the new needs?”
Celem seminarium jest przeprowadzenie otwartej wymiany poglądów
pomiędzy zainteresowanymi stronami
na temat badań nad rozszczepieniem
jądrowym, w szczególności na temat
tego, co można osiągnąć na poziomie
europejskim.
http://www.kpk.gov.pl/?event=semina
r-on-euratom-nuclear-fissionresearch-and-training-what-are-thenew-needs

2018.02.28
Warszawa
ABC przygotowania wniosku:
projekty badawczo-innowacyjne
i innowacyjne Euratom
KPK PB UE zaprasza na warsztaty
z przygotowania wniosku w Programie Horyzont 2020 dla projektów
badawczo-innowacyjnych (RIA –
Research and Innovation action) oraz
innowacyjnych (IA – Innovation action).
Podczas spotkania przedstawione

zostaną informacje jak powinien być
przygotowany wniosek, jakie zmiany
wprowadziła Komisja Europejska
w szablonach wniosków, jaka dokumentacja jest potrzebna, jakie możliwości mają jednostki naukowe i przemysłowe w Programie Horyzont
2020.
Warsztaty prowadzone są w języku
polskim, ćwiczenia i przykłady
w języku angielskim.
Udział jest bezpłatny, liczba uczestników ograniczona.
http://www.kpk.gov.pl/?event=abcprzygotowania-wniosku-projektybadawczo-innowacyjne-iinnowacyjne-euratom

2018.02.28 - 2018.03.01
Kielce
XXI Międzynarodowe Targi
Energetyki i Elektrotechniki
ENEX / ENEX Nowa Energia
Od 28 lutego do 1 marca 2018 roku
w Kielcach odbędzie się dwudziesta
pierwsza edycja Międzynarodowych
Targów Energetyki i Elektrotechniki
ENEX oraz piętnasta edycja Targów
Odnawialnych Źródeł Energii ENEX
Nowa Energia.
Zakres branżowy:

wytwarzanie, przesyłanie
i dystrybucja energii;

maszyny, urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne;

budownictwo energetyczne;

eksploatacja urządzeń energetycznych i modernizacja istniejących sieci;

użytkowanie energii i metody
jej oszczędzania;

odnawialne źródła energii
i ciepła;

informatyka w energetyce;

telekomunikacja;

wytwarzanie ciepła dla systemów ciepłowniczych;

skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej;

technologie systemów przesyłowych, armatura sieciowa.
http://www.targikielce.pl/pl/enex.htm

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

Instytut Energetyki
ul. Augustówka 36,
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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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