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Rozwiązania opracowane przez Zakład
Doświadczalny IEn wdrożone w innogy Stoen
Operator
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Firma innogy Stoen Operator
uruchomiła na Bemowie
pierwszą w Warszawie stację
SN/nn, w której zastosowano
dodatkowy układ podtrzymywania zasilania automatyki
wyposażony w superkondensatory. Rozwiązanie to zostało
opracowane w Zakładzie Doświadczalnym IEn w Białymstoku.

Wdrożony system ma ograniczyć ryzyko przerwy w dostawach energii, a w przypadku ich
wystąpienia skrócić czas potrzebny do przywrócenia zasilania. Jest to istotne z punktu
widzenia zapewnienia niezawodności i zwiększenia trwałości
akumulatorowego układu zasilania stacji. Ma to szczególne znaczenie dla 2 tys. odbiorców

energii pozostających w zasięgu stacji.
Więcej informacji w portalu CIRE lub tutaj.

Porozumienie instytutów badawczych sektora
paliwowo-energetycznego pozostających pod
nadzorem Ministra Energii
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buduje motoszybowiec
z napędem wodorowym
 Eksperci apelują o bardziej elastyczne finansowanie innowatorów
 Müller: od naukowców
będą wymagane 4 dobre
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 W Komisji ścierają się
nowe pomysły na dziewiąty program ramowy

CC BY-NC-SA 3.0 PL

W piątek 16 lutego 2018
w Ministerstwie Energii
w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy sześciu instytutów badawczych sektora paliwowoenergetycznego podległych
Ministrowi Energii. Uczestnikami porozumienia są Główny
Instytut
Górnictwa (Katowice), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Zabrze), Instytut Nafty i
Gazu - PIB (Kraków), Instytut
Techniki Górniczej KOMAG (Gliwice), Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR (Wrocław) oraz Instytut Energetyki. W uroczystości podpisania porozumienia wziął udział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski
oraz Wiceminister Grzegorz
Tobiszowski. Ze strony IEn
porozumienie podpisał dyrektor Instytutu Energetyki Tomasz Gałka.

Celem porozumienia jest zintensyfikowanie współpracy między instytutami badawczymi
pozostającymi pod nadzorem
Ministra Energii m.in. dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwiększenia
innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora paliwowo-energetycznego, lepszego
wykorzystania krajowych zaso-

bów paliw kopalnych,
a także doskonalenia metod
generacji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.
https://cenerg.ien.com.pl/
wiadomosc/items/
porozumienie-instytutowbadawczych-sektorapaliwowo-energetycznegopozostajacych-pod-nadzorem
-ministra-energii-2746

Źródło: Tapeciarnia.pl

Politechnika Rzeszowska buduje motoszybowiec z napędem
wodorowym
Motoszybowiec z napędem wodorowym powstaje na Politechnice Rzeszowskiej. To kolejny etap prowadzonych od kilku lat badań nad alternatywnymi źródłami energii dla lotnictwa. Do pierwszego samodzielnego
lotu motoszybowiec ma być gotowy
do końca 2018 roku.
W kadłubie motoszybowca AOS-H2
znajdą się butle z wodorem i wodorowe ogniwo paliwowe, które wytworzy prąd do zasilania elektrycznego
silnika. Ten rodzaj napędu zapewni
około 30 proc. potrzebnej mocy
i będzie na razie uzupełnieniem akumulatorów.
Konstrukcja motoszybowca AOS-H2
jest kolejnym etapem badań. Kilka lat
temu Politechnika Rzeszowska (PRz)
skonstruowała wspólnie z Politechniką Warszawską motoszybowiec
z napędem elektrycznym (AOS-71).
Został on wdrożony w 2014 roku
w Zakładzie Szybowcowym w Jeżowie. Teraz do jego zasilania naukowcy
dołączyli ogniwa wodorowe.
Prace nad motoszybowcem z napędem wodorowym AOS-H2 prowadzone są przez konsorcjum, którego
liderem jest Politechnika Rzeszowska.
W składzie konsorcjum znalazły się
również: krakowska AGH, Politechnika Warszawska i Zakład Szybowcowy
w Jeżowie. Badania prowadzi zespół

około 20 osób pod kierownictwem
prof. Marka Orkisza z Politechniki
Rzeszowskiej.
Naukowcy w ramach prowadzonego
od 2015 roku projektu prowadzili
badania źródeł zasilania silnika elektrycznego z wykorzystaniem ogniw
paliwowych, głównie takich, które
mają wysoką sprawność i są bezpieczne w eksploatacji w czasie lotu.
W efekcie badań zaprojektowali
i zbudowali motoszybowiec z napędem wodorowym AOS-H2.
Jest to lekki statek powietrzny,
w którym zastosowano zintegrowany
elektryczny system napędowy z wykorzystaniem ogniw paliwowych.
Prof. Orkisz powiedział PAP, że napęd będzie testowany w locie, aby
ocenić jego ograniczenia w zastosowaniu wodoru jako paliwa. Według
założeń projektu maszyna ma być
gotowa do lotu do końca bieżącego
roku.
„Cieszyć nas będzie, jeśli motoszybowiec wykona lot z włączonym napędem trwający 20 minut” – powiedział
prof. Orkisz. Dodał, że to otworzy
drogę naukowcom do udoskonalania
statku powietrznego i poszukiwania
rozwiązań, które wpłyną m.in. na
wydłużenie czasu lotu motoszybowca.

Projekt motoszybowca z napędem wodorowym AOS-H2 jest finansowany
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach trzeciego konkursu Programu Badań Stosowanych, którego
celem jest budowa ekologicznego, wolnego od zanieczyszczeń elektrycznego
napędu lotniczego z wykorzystaniem,
jako źródła energii ogniw paliwowych.
Prof. Orkisz wyjaśnił, że chodzi przede
wszystkim o poszukiwanie alternatywnych napędów lotniczych możliwych do
wykorzystania w lekkich statkach powietrznych klasy General Aviation, takich
jak: samoloty ultralekkie, motoszybowce
turystyczne i klasy biznes oraz certyfikowane samoloty lekkie jedno i dwusilnikowe o szerokim spektrum wykorzystania. Rezultaty będą mogły zostać wykorzystane przez krajowy przemysł lotniczy.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/politechnika-rzeszowska-budujemotoszybowiec-z-napedemwodorowym
Źródło: PAP

Naukowcy z UŁ pomagają europejskim firmom ograniczyć
emisję CO2
Firmy, które chcą zwiększyć swoją
efektywność energetyczną i ograniczyć emisję dwutlenku węgla mogą
wziąć udział w projekcie "Trainergy".
Realizuje go międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Wielkość emisji dwutlenku węgla
różni się w zależności od stopnia
uprzemysłowienia danego regionu.
Według danych Eurostatu, w 2015
roku emisja CO2 pochodząca ze spalania paliw kopalnych (odpowiedzialna
za 70 proc. wszystkich emisji) w Polsce wzrosła o 1,6 proc. w stosunku
do roku poprzedniego. Polska jest
jednocześnie piątym największym
emitentem CO2 po Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Włoszech i Francji.
Skutki nadmiernej emisji CO2 mają
i będą mieć coraz większy wpływ na
wiele sektorów gospodarki, a tym
samym na jakość życia społeczeństw.
Wpływ zmian klimatycznych najbardziej odczują sektory: rolnictwa, go-
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spodarki leśnej, ekosystemów morskich, branży energetycznej czy turystyki. Negatywne oddziaływanie odczuwalne będzie także w przypadku
infrastruktury czy zasobów wodnych.
„Stąd potrzeba podjęcia działań także
w przedsiębiorstwach, służących
zarówno rozwojowi wiedzy o samym
problemie, jak i dających konkretny
zestaw rozwiązań do zastosowania
w danym podmiocie” – wyjaśnił dr T.
Bartosz Kalinowski z Wydziału Zarządzania UŁ.
Polityka unijna kładzie nacisk na
wprowadzanie rozwiązań prośrodowiskowych na poziomie krajowym,
jak i w poszczególnych organizacjach.
Redukcja emisji gazów cieplarnianych
to jeden z priorytetów. Od 2005
roku działa unijny system handlu
obejmujący uprawnieniami 11 tys.
instalacji (dla Polski to ok. 750 instalacji) w sektorze przemysłowym
i energetyce.
Liderem międzynarodowego projektu
„Rozwój kompetencji z zakresu

zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej” (TrainERGYTraining for Energy Efficient Operations)
jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt prezentuje unikatowe podejście do rozwiązywania
trudnych kwestii środowiskowych
i jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania względem przedsiębiorców
odnośnie ograniczania emisji dwutlenku węgla, zarówno w pojedynczych
firmach, jak i w całych łańcuchach
dostaw.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/naukowcy-z-ul-pomagajaeuropejskim -firmom -ograniczyc emisje-co2
Źródło: PAP
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17,6 mln zł z unijnych środków dla Narodowego Centrum
Badań Jądrowych
Ponad 17,6 mln zł dofinansowania ze
środków unijnych na stworzenie centrum badawczo-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX otrzymało Narodowe Centrum
Badań Jądrowych. Dofinansowanie
otrzymały też Instytut Matki i Dziecka
i UW.
Umowy w sprawie dofinansowania
podpisali przedstawiciele województwa
mazowieckiego i dofinansowanych jednostek naukowych. Łącznie 32 mln zł
dofinansowania dla trzech instytucji
pochodzi z finansowanego przez Unię
Europejską Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Za 17,6 mln zł w Narodowym Centrum
Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku
powstanie laboratorium centralne,
w którym realizowane będą badania
nieniszczące (NDT – non destructive
testing), przede wszystkim radiacyjne.
Służą one m.in. do kontroli wyrobów,
jakości dostaw surowcowych, kontroli
technicznej obiektów infrastruktural-

nych, procesów przemysłowych,
a także kontroli infrastruktury produkcyjnej, co przyczynia się do zwiększenia efektywności ekonomicznej.
Jak podkreśla NCBJ w przesłanej PAP
informacji prasowej, jednym z kluczowych elementów infrastruktury nowego centrum badawczowdrożeniowego CentriX ma być najnowocześniejszy modułowy akcelerator przyspieszający elektrony do energii 30 MeV. Niewielkie rozmiary akceleratora (w podstawowej konfiguracji
jego długość wyniesie ok. trzech metrów) mają pozwolić na to, by stał się
on podstawą do budowy w przyszłości mobilnych systemów relokowalnych wykorzystywanych w gospodarce.
Akcelerator będzie elementem Laboratorium Fast-X wchodzącego w skład
projektu CentriX. Poza prześwietlaniem wysokoenergetycznym promieniowaniem RTG i neutronami, będzie
ono oferowało także elektryczną to-

mografię pojemnościową. Laboratorium zostanie wyposażone w systemy
detekcji i obrazowania, w tym obrazowania dynamicznego. Wśród nich
znajdą się ultraszybkie detektory
rentgenowskie pozwalające na obrazowane procesów z szybkością 100
tysięcy klatek na sekundę. Naukowcy
w laboratorium będą także pracowali
nad nowymi technologiami prześwietlania.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
t e m s / id - 1 7 6 - m ln - z l - z - u n ijn y c h srodkow-dla-narodowego-centrumbadan-jadrowych
Źródło: PAP

Eksperci apelują o bardziej elastyczne finansowanie
innowatorów
Finansowanie przez UE przełomowych
innowacji powinno być dostosowane do
potrzeb innowatorów – wynika z raportu opublikowanego przez niezależną
grupę doradców wysokiego szczebla
doradzającą Komisji Europejskiej. Zawarte w raporcie zalecenia dotyczą tego, w jaki sposób Europejska Rada ds.
Innowacji (EIC) powinna finansować
i wspierać przełomowe innowacje.
W swoim raporcie zatytułowanym
„Europe is back: Accelerating breakthrough
innovation” doradcy zalecają, aby przyszła
EIC zapewniała uproszczone i elastyczne
finansowanie dostosowane do potrzeb
innowatorów tak, by poszerzać zakres
partycypacji. Zalecają także zwiększanie
świadomości na temat sukcesów innowacyjnych Europy i wykorzystywanie
ekosystemów europejskich, tak aby
wysoce innowacyjne firmy mogły korzystać z wiedzy fachowej i partnerstw
w całej Europie.
– Jesteśmy przekonani, że nasze 14 zaleceń będzie stanowiło skokową zmianę
w zakresie wsparcia innowacji przez UE
i pomoże Europie osiągnąć pozycję globalnego lidera w tej dziedzinie – powiedział przewodniczący grupy, Hermann
Hauser, współzałożyciel Amadeus Capital Partners.
CC BY-NC-SA 3.0 PL

Komisarz ds. badań, nauki i innowacji
Carlos Moedas z zadowoleniem przyjął zalecenia i stwierdził, że stanowią
one istotny wkład w rozwój Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach
kolejnego programu ramowego UE
w zakresie badań naukowych i innowacji. – Zalecenia te pokazują, w jaki
sposób Europejska Rada ds. Innowacji
może wzmocnić naszych najbardziej
utalentowanych innowatorów i pobu-

dzić otoczenie do podejmowania ryzyka, przedsiębiorczości i rozwoju na
arenie międzynarodowej – powiedział
komisarz Moedas.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
ems/eksperci -apeluja-o-bardziejelastyczne-finansowanie-innowatorow
Źródło: KE, KPK PB UE,

Źródło: Tapeciarnia.pl

„Horizon 2020 in full swing” – KE podsumowała trzy lata
programu
Komisja Europejska wydała broszurę
pt. „Horizon 2020 in full swing. Three
years on. Key facts and figures 20142016” zawierającą podsumowanie
okresowej ewaluacji programu Horyzont 2020.
Publikacja przedstawia najważniejsze
osiągnięcia programu po trzech pełnych latach wdrażania (2014-2016). Po
raz pierwszy można zaobserwować
pewne wczesne trendy z ewolucji
kluczowych danych, takich jak wskaź-

niki sukcesu, udział MŚP i ewaluacja
projektów. Wskazują one na rosnącą
atrakcyjność i dostępność programu:
ok. 55% wnioskodawców to nowe
podmioty, a udział środków przyznanych na finansowanie MŚP przekroczył
zakładane 20%. Średni czas potrzebny
na podpisanie umowy o grant jest krótszy niż kiedykolwiek dotąd.
Komisja jest zadowolona z jakości aplikacji: duża część wniosków jest wyso-

„How to better
integrate EU13
into Framework
Programmes?” –
przeczytaj raport
z dyskusji

Raport prof. Mazzucato nt. przyszłości
programów ramowych. Podziel się swoją
opinią!

Dostępny jest już raport z panelu
dyskusyjnego pt. „Obstacles & solutions
for better integration of all EU regions
into Space EU funded Programmes”,
który odbył się 14 grudnia 2017 r.
w Warszawie podczas zorganizowanego przez KPK PB UE Międzynarodowego Dnia Informacyjnego w obszarze Przestrzeń kosmiczna.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/how-to-better-integrate-eu13into-framework-programmesprzeczytaj-raport-z-dyskusji
Źródło: KPK PB UE

Komisja Europejska opublikowała
raport opracowany na prośbę europejskiego komisarza ds. badań, nauki
i innowacji, Carlosa Moedasa przez
prof. Marianę Mazzucato pt. „MissionOriented Research&Innovation in the
European Union. A problem-solving
approach to fuel innovation-led growth”.
Dokument zawiera strategiczne zalecenia dotyczące misji i ich struktury
w przyszłym programie badawczoinnowacyjnym Unii Europejskiej (9.
PR).
Ponieważ Komisji zależy na poznaniu
zdania zainteresowanych stron, a także opinii publicznej, udostępniona
została ankieta. Uwagi na temat misji
opisanych przez prof. Mazzucato można wyrażać do 3 kwietnia 2018 r.

ko oceniana przez ewaluatorów. Aby
sfinansować wszystkie doskonałe
wnioski, jakie napłynęły do KE, program wymagałby dodatkowych 66,3
miliarda euro.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i
tems/horizon-2020-in-full-swing-kepodsumowala-trzy-lata-programu
Źródło: KPK PB UE

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/raport-prof-mazzucato-ntprzyszlosci-programow-ramowychpodziel-sie-swoja-opinia
Źródło: KPK PB UE

W Komisji ścierają się nowe pomysły na
dziewiąty program ramowy
Starając się poszerzyć poparcie polityczne dla kolejnego programu badawczego, Komisja Europejska zaproponowała kilka nowych pomysłów dotyczących przełomowych innowacji
i współpracy badawczej, które mogłyby zainteresować państwa członkowskie.
Jedna z propozycji pokazuje, w jaki
sposób nowa Europejska Rada ds.
Innowacyjności (EIC), zaproponowana
prawie trzy lata temu przez komisarza
ds. badań naukowych, Carlosa Moedasa, mogłaby zreorganizować cztery
istniejące obecnie strumienie finansowania innowatorów na dwa główne
instrumenty: EIC Pathfinder (granty do
5 mln euro) i EIC Accelerator (granty
do 30 mln euro).
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Wśród tych propozycji jest też nowa
agencja finansująca przełomowe innowacje (nazwą nawiązująca do zaproponowanej ostatnio przez prezydenta
Francji) – Executive European Agency for
Disruptive Innovation.
Ponadto plany kładą nacisk na kontynuację i wzmocnienie tej części programu,
który
nazywa
„upowszechnianiem
doskonałości”,
który wyrównuje szanse naukowców
z EU13.
Komisja zastrzega, że propozycje są
dopiero dyskutowane i „nie są prawnie
wiążące”. Rzecznik Carlosa Moedasa,
powiedział: – Komisarz nie komentuje
żadnych propozycji. Na stole jest ich
wiele.

Źródło: Tapeciarnia.pl

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/w-komisji-scieraja-sie-nowepomysly-na-dziewiaty-programramowy
Źródło: KPK PB UE
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Komisarz UE ds. nauki: są 3 scenariusze budżetu następcy
programu Horyzont 2020
Horyzont 2020 to największy w historii unijny program ramowy w zakresie
badań naukowych i innowacji. Jego
budżet w latach 2014-2020 wynosi
ponad 77 mld euro. Biorący w nim
udział naukowcy uczestniczyli w wielu
ważnych odkryciach, np. planet pozasłonecznych, bozonu Higgsa i fal grawitacyjnych. Obecnie trwają intensywne prace nad kolejnym programem
ramowym, na lata 2021-2027.
Unijny komisarz ds. badań, nauki
i innowacji Carlos Moeda, zapytany
przez PAP, jaki przewiduje budżet dla
kolejnego (po Horyzont 2020) programu finansowania nauki - powiedział, że przygotowany jest na trzy
scenariusze: albo budżet pozostanie
na takim samym poziomie, albo wzrośnie o 50 proc. lub też dwukrotnie.
"Mam nadzieję, że będzie to mniej
więcej pośrodku" - powiedział PAP.

Ostateczna decyzja w tej kwestii
leży po stronie państw członkowskich UE - zastrzegł.
Z danych przekazanych PAP przez
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
wynika, że do tej pory z całości wydatkowanego budżetu z programu
Horyzont 2020 Polska zdobyła 1,03
proc. środków, czyli prawie 278 mln
euro (z puli ponad 77 mld euro).
Najwięcej do tej pory pozyskały
UW i Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - po ok. 14,9 i 14,6 mln
euro. Jako kraj jesteśmy na 15. miejscu pod względem wysokości pozyskanego finansowania.
Według Moedasa kluczowe dla
zwiększenia pozyskania środków
z kolejnego programu ramowego
przez trzynaście tzw. nowych kra-

jów członkowskich (EU 13, w tym przez polskie instytucje) jest choćby
jego synergia z funduszami strukturalnymi. "Jeśli trafi do nas świetny projekt,
ale nie mamy pieniędzy żeby go sfinansować, bo są inne doskonałe (projekty PAP), automatycznie na jego realizację
powinny być dostępne środki z funduszów strukturalnych. To byłby jeden
ze sposobów" - powiedział komisarz
w rozmowie z PAP.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/komisarz-ue-ds-nauki-sa-3scenariusze-budzetu-nastepcyprogramu-horyzont-2020
Źródło: PAP

Müller: od naukowców będą wymagane 4 dobre osiągnięcia
na 4 lata
Resort nauki chce, by badacze stawiali
na publikacje naukowe dobrej jakości,
a nie by publikowali wiele artykułów,
ale słabej jakości. Dlatego naukowiec
w ramach ewaluacji będzie zgłaszał
tylko 4 najlepsze osiągnięcia z 4 lat zapowiada PAP wiceminister Piotr
Müller.
PAP: Jak się ma zmienić życie naukowca, kiedy wejdzie w życie nowa ustawa
o uczelniach?
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller: Naukowcy będą
mogli skupić się na nauce, a nie na
zbieraniu punktów za przyczynkarskie
badania. Niektórzy przyzwyczaili się,
że odtwórczym podejściem, publikując
liczne słabe artykuły, mogą zdobyć tyle
samo punktów, co za badania przełomowe. A my nie chcemy, by naukowcy zastanawiali się, w jak wielu czasopismach opublikować swoje artykuły,
by uciułać potrzebne punkty. Chcemy,
by pracowali nad badaniami ważnymi
i mieli z tego osobistą satysfakcję.
Dlatego już w tym roku zwiększyliśmy
nakładamy na badania naukowe
o blisko miliard złotych.
Opracowujemy rozporządzenia ewaluacyjne. Zakładamy w nich, że nauczyciel akademicki zatrudniony na
stanowisku badawczym lub badawczodydaktycznym będzie zobowiązany do

zgłoszenia w ciągu 4 lat - uczelni czy
instytutowi - maksymalnie 4 swoich
najważniejszych osiągnięć naukowych. Stawiamy na jakość. Wolimy 4
dobre artykuły, niż 20 słabych.
PAP: Pewnie nie wszystkim pracownikom się to spodoba.
P.M.: Zapewne. To kluczowa zmiana
systemu. Ale to nie wina pracowników naukowych, że dotąd publikowali w sposób masowy. Taki był
system - promował źle rozumianą
„punktozę”. Teraz punkty wprawdzie pozostają, ale one silniej powią-

zane są z jakością badań, a nie z tym, że
sumujemy wyniki za słabsze badania.
Zależy nam na tym, by pieniądze podatników były wydawane na badania, które
znacząco zmieniają naszą rzeczywistość,
wpływają na poprawę jakości życia społeczeństwa.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/mueller -od-naukowcow -bedawymagane-4-dobre-osiagniecia-na-4-lata
Źródło: PAP
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Wiceminister nauki: Sieć Badawcza Łukasiewicz będzie trzecią
pod względem wielkości w Europie
Sieć Badawcza Łukasiewicz ma być
trzecią pod względem wielkości siecią
badawczą w Europie; jej roczny budżet wyniesie ok. 1,5 mld zł - zapowiedział wiceszef resortu nauki Piotr
Dardziński.
Głównym celem sieci (która ma połączyć niemal 40 instytutów badawczych) ma być prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich
wyników. Jak napisano w uzasadnieniu
projektu ustawy, sieć będzie też m.in.
wspierać politykę gospodarczą państwa przez dokonywanie prognoz
trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ
na społeczeństwo i jego rozwój.
"Jeśli uda się nam zbudować funkcjonalną sieć badawczą, to będziemy
trzecia pod względem wielkości siecią
badawczą w Europie" - mówił na spotkaniu z dziennikarzami wiceminister
nauki i szkolnictwa wyższego Piotr
Dardziński. Dodał, że planowany budżet sieci wynosi 1,5 mld złotych, a jej
budowa potrwa ok. 2 lata.
"Myślę, że ten budżet będzie się stopniowo zwiększał, zgodnie z polityką
zwiększania nakładów na naukę i badania i rozwój" - powiedział wiceminister. Wyjaśnił, że w ramach sieci bę-

dzie pracowało 8 tys. pracowników
(w większości są to osoby obecnie
zatrudnione w ramach instytutów badawczych). 6 tys. z nich będzie bezpośrednio zaangażowanych w proces
badawczy.
Dardziński pytany o to, czy w jego
ocenie ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz płynnie przejdzie przez proces
legislacyjny stwierdził: "Wygląda (...) na
to, że raczej jest to reforma, która
powinna dosyć szybko przejść przez
proces sejmowy, bo nie budzi ona po
prostu większych kontrowersji, choć
jest daleko idąca. Nie budzi kontrowersji, dlatego, że we wszystkich miejscach, gdzie się rodziły ryzyka po
pierwsze zdefiniowaliśmy je wspólnie;
po drugie znaleźliśmy już rozwiązania,
które tym ryzykom
przeciwdziałają".
Zaznaczył przy tym,
że w konsultacje nad
ustawą zaangażowane była m.in. Rada
Główna Instytutów
Badawczych i poszczególne instytuty
badawcze.

"Do Łukasiewicza przystąpi pewnie
w najbliższym czasie EIT+
(Wrocławskie Centrum Badań przyp. PAP). Jesteśmy w trakcie też
negocjacji w kontekście kilku infrastruktur badawczych, ale chcielibyśmy te procesy pozostawić przyszłemu zarządowi Łukasiewicza" - dodał
Dardziński.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
it e m s / w ic e m in is t e r - n a u k i - s ie c badawcza-lukasiewicz-bedzie-trzeciapod-wzgledem-wielkosci-w-europie
Źródło: PAP

Źródło: Tapeciarnia.pl

Gowin: nie ma zagrożeń dla realizacji Konstytucji dla Nauki
Nie ma zagrożeń dla realizacji Konstytucji dla Nauki - powiedział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa
wyższego Jarosław Gowin. (…)
Jarosław Gowin odniósł się w ten
sposób
do
publikacji
"Rzeczpospolitej", która napisała, że
zdaniem przedstawicieli środowiska
naukowego, reforma szkolnictwa wyższego nie uda się bez dodatkowych
pieniędzy.
"+Rzeczpospolita+ odnosi się do tego,
że ministerstwo finansów sceptycznie
podeszło do finansowej strony moich
planów. To normalne. Ministerstwo
finansów musi mówić, że pieniędzy
brakuje" – powiedział minister Gowin.
"W tych nakładach, które już mam,
które są przewidziane na następny
rok, są środki na wszystkie cele reformy. Nie ma tylko pieniędzy na podwyżki na uczelniach" – zastrzegł minister. Jak podkreślił, "profesorowie
zarabiają średnio powyżej 10 tysięcy,
jednak dramatem narodowym jest
poziom zarobków młodych doktorów.
Oni mają 3500-3800 złotych brutto,
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wielu z nich odejdzie od nauki, lub
wyemigruje".
"W tej sprawie nie jestem władny podejmować decyzji. Ministerstwo finansów też nie. Musi być rządowa dyskusja
na ten temat. Poziom zarobków
w innych obszarach reguluje wolny
rynek. To rośnie. To dobrze. Byłoby
jednak fatalnie, jakby młodzi naukowcy
byli na dnie tej hierarchii płacowej" –
zastrzegł Jarosław Gowin.
W trakcie rozmowy Jarosław Gowin
przypomniał także, że przedłożył propozycję, by "stworzyć mechanizm, który od wysokości PKB uzależniałby procent wydatków na naukę". "Taką propozycję przedłożyłem. Przyjęliśmy takie
rozwiązanie przy obronności, kwestiach zdrowotnych. Warto rozważyć
także ten mechanizm przy nauce
i szkolnictwie wyższym. Nawet bez
przyjęcia tego mechanizmu, tylko przez
coroczne decyzje o wzroście procenta
PKB na naukę, mogę sfinansować tę
reformę" – stwierdził Jarosław Gowin.
Minister odniósł się także do pytań
o przeciwników reformy, m.in. szefa
klubu PiS Ryszarda Terleckiego.

"Konsensusu nie będzie. Mieliśmy
spotkanie w ubiegłym tygodniu na
wysokim szczeblu koalicji. Niektórych
oponentów nie przekonam. Muszą tu
zapaść decyzje polityczne" - ocenił.
"Jeżeli sztandarowy projekt wicepremiera, lidera partii koalicyjnej miałby
być zablokowany, to ktoś, kto snuje
takie plany, wraca do złej sławy polskiej prawicy. Nie będzie konsensusu,
bo w sprawie tej reformy zostaną
nieprzekonani. Jestem jednak przekonany, że dopracujemy się takich rozwiązań, za którymi rękę podniesie
większość klubu PiS" – powiedział
Jarosław Gowin.
"Zdecydowanie trzeba tę reformę
przeprowadzić tak, żeby weszła
w życie od 1 października. Do tego
będę dążył" - zadeklarował.
Cały artykuł:
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
items/gowin-nie-ma-zagrozen-dlarealizacji-konstytucji-dla-nauki
Źródło: PAP
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NCBR oraz NCN zacieśniają współpracę!
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
i Narodowe Centrum Nauki podpisały
porozumienie o współpracy, które
służyć ma uwolnieniu potencjału polskiej nauki, aby osiągnięcia polskich
naukowców jeszcze lepiej mogły służyć gospodarczemu i społecznemu
rozwojowi kraju.
– We współpracy z całym środowiskiem akademickim przygotowaliśmy
reformę, która uwolni potencjał polskiej nauki, dając więcej możliwości
wykorzystania efektów prac naszych
naukowców dla rozwoju społecznego
i gospodarczego Polski. Jednocześnie
już teraz wykorzystujemy wszelkie
dostępne środki, by zapewnić jak
najlepsze warunki prowadzenia badań,
zarówno podstawowych, jak i stosowanych. Podpisane przez NCBR
i NCN porozumienie to kolejny krok
na drodze doskonalenia mechanizmów wsparcia, z których skorzysta
polska nauka i gospodarka – powiedział Jarosław Gowin, wiceprezes
Rady Ministrów, minister nauki
i szkolnictwa wyższego.
Gdzie teoria spotyka się z praktyką

NCBR i NCN to agencje wykonawcze resortu nauki i szkolnictwa wyższego, które realizują zadania na
rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego państwa w oparciu o wyniki badań naukowych. Misją NCN
jest wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych
lub teoretycznych, natomiast zadaniem NCBR jest wspomaganie polskich jednostek naukowych oraz
przedsiębiorstw w tworzeniu i wykorzystywaniu wyników badań naukowych w praktyce. I choć agencje
te już ze sobą współpracują, realizując m.in. program TANGO, porozumienie pozwoli nadać tej współpracy
nowy impuls, przede wszystkim
dzięki wspólnym instrumentom
finansowania oraz wsparciu przy
realizacji wspólnych projektów badawczych.
Celem programu TANGO jest budowanie pomostu pomiędzy badaniami podstawowymi a stosowanymi
i przemysłowymi, który stworzy

nowe możliwości wykorzystania efektów prac naukowców w praktyce. Nie
ma w nim ograniczeń tematycznych,
dzięki czemu realizowane są najlepsze
projekty z różnych dziedzin.
W dwóch dotychczasowych konkursach programu TANGO (2013 i 2015)
76 projektów otrzymało dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 64 mln
złotych. Trzecia edycja zostanie ogłoszona pod koniec marca tego roku. Jej
budżet wyniesie 40 mln zł, a o środki
finansowe w wysokości do 200 tys. zł
będą mogły się ubiegać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i poszczególnych uczelni oraz
indywidualni naukowcy. Dofinansowanie będzie mogło stanowić nawet 100
proc. wartości projektu.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite
ms/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-siecibadawczej-lukasiewicz-2685
Źródło: PAP

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

Informacje o programie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://kpk.gov.pl/
Konkursy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Programy pracy 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: 18.04.2018, 11.09.2018.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-poc.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: 15.01.2019.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
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.
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Str. 9

Przegląd konkursów
Konkursy międzynarodowe
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
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
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naturalnego, biotechnologii przemysłowej, biogospodarki, rolnictwa.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
Konkursy dotyczące energii i energetyki.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
Call - BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY
Energy efficiency
Upgrading buildings' energy performance and smartness
LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020: Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation
LC-SC3-EE-2-2018-2019: Integrated home renovation services
LC-SC3-EE-3-2019-2020: Stimulating demand for sustainable energy skills in the construction sector
LC-SC3-EE-4-2019-2020: Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment
lC-SC3-EE-5-2018-2019-2020: Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification
Energy efficient industry and services
LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020: Business case for industrial waste heat/cold recovery
LC-SC3-EE-8-2018-2019: Capacity building programmes to support implementation of energy audits
Energy efficiency is an investment
LC-SC3-EE-9-2018-2019: Innovative financing for energy efficiency investments
LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020: Mainstreaming energy efficiency finance
LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020: Aggregation - Project Development Assistance
Energy efficiency is an energy source
LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020: Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at
demand-side as energy resource
LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020: Socio-economic research conceptualising and modelling energy efficiency and energy demand
Support for policy-driven innovations
LC-SC3-EE-15-2018: New energy label driving and boosting innovation in products energy efficiency
LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020: Supporting public authorities to implement the Energy Union
LC-SC3-EE-17-2019: European City facility - European Cities as key innovation hubs to unlock finance for energy efficiency
Global leadership in renewables
Next Renewable energy solutions
LC-SC3-RES-1-2019-2020: Developing the next generation of renewable energy technologies
LC-SC3-RES-2-2018: Disruptive innovation in clean energy technologies
Renewable energy solutions for implementation at consumer scale
LC-SC3-RES-4-2018: Renewable energy system integrated at the building scale
LC-SC3-RES-5-2018: Increased performance of technologies for local heating and cooling solutions
LC-SC3-RES-6-2018: Demonstrate significant cost reduction for Building Integrated PV (BIPV) solutions
LC-SC3-RES-7-2019: Solar Energy in Industrial Processes
LC-SC3-RES-8-2019: Combining Renewable Technologies for a Renewable District Heating and/or Cooling System
Renewable energy solutions for energy system level implementation
LC-SC3-RES-11-2018: Developing solutions to reduce the cost and increase performance of renewable technologies
LC-SC3-RES-12-2018: Demonstrate highly performant renewable technologies for combined heat and power (CHP) generation
and their integration in the EU's energy system
LC-SC3-RES-13-2018: Demonstrate solutions that significantly reduce the cost of renewable power generation
LC-SC3-RES-14-2019: Optimising manufacturing and system operation
LC-SC3-RES-15-2019: Increase the competitiveness of the EU PV manufacturing industry
LC-SC3-RES-16-2019: Development of solutions based on renewable sources that provide flexibility to the energy system
LC-SC3-RES-17-2019: Demonstration of solutions based on renewable sources that provide flexibility to the energy system
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
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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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
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TOPIC
LC-SC3-RES-11-2018 (RIA)
LC-SC3-RES-4-2018 (RIA)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
PIERWSZY ETAP: 31.01.2018
DRUGI ETAP: 23.08.2018

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

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

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:

Instrument MŚP - projekty wspierające rozwiązania bliskie wdrożenia rynkowego lub zwiększające skale, realizowane
przez pojedyncze MŚP lub konsorcjum MŚP z siedzibą w państwach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem
"Horyzont 2020".
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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 uczestniczyć 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.
Tematy konkursu:
FCH-01-1-2018: Large Scale Demonstration of H2 fueled HD Trucks with High Capacity Hydrogen Refueling Stations (HRS)
FCH-01-2-2018: Demonstration of Fuel Cell applications for mid-size passenger ships or inland freight
FCH-01-3-2018: Strengthening of the European supply chain for compressed storage systems for transport applications
FCH-01-4-2018: Fuel cell systems for the propulsion of aerial passenger vehicle
FCH-01-5-2018: Next generation automotive MEA development
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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FCH-01-6-2018: Game changer fuel cell stack for automotive applications
FCH-01-7-2018: Improvement of innovative compression concepts for large scale transport applications
FCH-02-1-2018: Demonstration of a large-scale (min. 20MW) electrolyser for converting renewable energy to hydrogen
FCH-02-2-2018: Demonstration of large-scale steam electrolyser system in industrial market
FCH-02-3-2018: Robust, efficient long term remote power supply
FCH-02-4-2018: Thermochemical Hydrogen Production from Concentrated Sunlight
FCH-02-5-2018: Hydrogen carriers for stationary storage of excess renewable energy
FCH-02-6-2018: Cost-effective novel architectures of interconnects
FCH-02-7-2018: Efficient and cost-optimised biogas-based co-generation by high-temperature fuel cells
FCH-02-8-2018: Waste-stream based power balancing plants with high efficiency, high flexibility and power-to-X capability
FCH-03-1-2018: Developing Fuel Cell applications for port/harbour ecosystems
FCH-04-1-2018: PNR for safety of hydrogen driven vehicles and transport through tunnels and similar confined spaces
FCH-04-2-2018: Hydrogen admixtures in the natural gas grid
FCH-04-3-2018: Accelerated Stress Testing (AST) protocols for Solid Oxide Cells (SOC)
FCH-04-4-2018: Strengthening public acceptance and awareness of FCH-technologies by educating pupils at schools
Termin składania wniosków: 24.04.2018.
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-20181.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING - BBI JU
BBI JU to partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) pomiędzy Komisją Europejską (EC) & Konsorcjum bioprzemysłu (Bio-based Industries Consortium, zwane „BIC”). Niezależna jednostka prawna
od 26 października 2015.
Cel BBI JU - wspieranie badań i innowacji dla bioprzemysłu w Europie, rozwój zrównoważonego
i konkurencyjnego bioprzemysłu w Europie w oparciu o zaawansowane biorafinerie pozyskujące
biomasę w sposób zrównoważony, przez:

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

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

tworzenie biorafinerii wzorcowych (flagships) stosujących ww. technologie i modele biznesowe w celu utrzymania inwestycji w Europie.
BBI JU opublikowała Roczny Plan Pracy na 2018 rok, a w nim 21 tematów konkursowych z planowanym budżetem 115 milionów euro.
Oficjalne otwarcie konkursu i rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na 11 kwietnia 2018 roku.
Międzynarodowy dzień informacyjny BBI JU Info Day 2018 połączony ze spotkaniem brokerskim odbędzie się 17 kwietnia
2018 roku w Brukseli.
http://www.bbi-europe.eu/

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/

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
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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: 1.06.2018, 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 wniosków: 1.06.2018, 1.10.2018.
http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/

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
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;
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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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-Region-MorzaBaltyckiego

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)
www.ncbr.gov.pl
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 warunkach 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: 15.03.2018.
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 konsor-
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cjum 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
CORE 2018
W ramach tego konkursu można składać do Fonds National de la Recherche (FNR) wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie
projekty w obszarze „Innovation in Services”.
Wnioskodawcą w konkursie mogą być następujące podmioty:

jednostka naukowa

mikro-, mały lub średni przedsiębiorca

konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą co najmniej dwa podmioty: co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
co najmniej jeden przedsiębiorca lub co najmniej dwie jednostki naukowe.
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.
Dofinansowanie może być przeznaczone na badania przemysłowe i prace rozwojowe.
W przypadku jednostki naukowej dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna intensywność pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Centrum wynosi:
Badania przemysłowe
(poziom podstawowy 50%)
mikro/ mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca

Prace rozwojowe
(poziom podstawowy 25%)

do 80%

do 60%

do 75%

do 50%

NCBR przeznacza kwotę 2 mln zł na dofinansowanie polskich podmiotów z projektów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.
Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim.
Wnioskodawcy polscy składają obowiązkowo dodatkowe załączniki w języku polskim – w zależności od typu wnioskodawcy:
PolLux for Polish Research Institution Form (dla jednostek naukowych) bądź PolLux for Polish SMEs Form (dla MŚP) wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami odpowiednimi dla Wnioskodawcy.
Termin składania wniosków: 18.04.2018, godz. 14:00 CET.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksemburg/vii-konkurs/art,6011,konkurs-core2018-otwarcie-systemu-skladania-wnioskow-na-projekty-polsko-luksemburskie.html
EUREKA
Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Projekty nie mają ograniczeń tematycznych, ale muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą
mieć cywilny cel.
Budżet NCBR na konkurs wynosi 2 mln zł.
Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 mln PLN,
z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;

w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.
Termin składania wniosków: 23.04.2018 r., godz. 16.00 CET.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/aktualnosci/
art,5993,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12018.html
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TECHMATSTRATEG
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.
Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

Technologie materiałów konstrukcyjnych

Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych

Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach

Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich

Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych
w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz
innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
Wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum naukowe będące grupą minimum trzech (3) i maximum siedmiu (7) jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca.
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu wynosi 200 mln PLN.
Termin składania wniosków: 9.04.– 8.06.2018, godz. 16.00.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/techmatstrateg-ii-konkurs/
aktualnosci/art,6013,techmatstrateg-ii-konkurs.html
EUROSTARS –2
Program Eurostars ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez MSP 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. wynosi 3 mln EUR rocznie (1,5
mln EUR na konkurs).
Termin składania wniosków: 13.09.2018, godz. 20:00 CET.
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2018-cut-offs
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eurostars/
aktualnosci/art,5533,terminy-naboru-wnioskow-w-konkursach-eurostars-2-w-2018-r-9-i-10-konkurs-i-zwiekszenie-budzetukonkursu.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”).
Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane projekty, dla których zostaną, w szczególności, spełnione następujące warunki:

zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku
do NCBR oraz otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu
braku środków nie otrzymały dofinansowania);

informacje podawane we wniosku o dofinansowanie składanym do NCBR dotyczą tego samego przedsięwzięcia, które
otrzymało certyfikat Seal of Excellence;

w których przewidziano eksperymentalne prace rozwojowe.
Na konkurs przeznaczono 50 mln zł. Dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).
Nowości w konkursie.
MŚP mają możliwość sfinansowania prac przedwdrożeniowych, które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników
badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego,
testy, certyfikacja, czy badania rynku. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie to udzielane jest jako pomoc de minimis (poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych) oraz, dodatkowo, jako pomoc publiczna na ze-
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wnętrzne usługi doradcze (poziom dofinansowania - 50% kosztów kwalifikowalnych).
Ponadto wprowadzono ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu wynoszącą 25% na koszty pośrednie, tj. taki sam procent kosztów pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.
Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie łączącej dotychczasową ocenę
według kryteriów formalnych oraz merytorycznych. Istotną nowością jest wprowadzenie w trakcie oceny możliwości poprawy
wniosku na podstawie uwag panelu ekspertów.
Planowany termin naboru wniosków: 3.04-28.12.2018.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/
PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ MSP (SZYBKA ŚCIEŻKA) (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE)
W ramach konkursu skierowanego do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Na konkurs przeznaczono 700 mln zł.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe; elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. 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 wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
1.
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
2.
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
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.
Poziom dofinansowania:
1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
A) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
B) dla średniego przedsiębiorcy:

60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
2. na realizację prac przedwdrożeniowych:

de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
3. na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP

50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych;

70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych 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: 30.05.2018, godz. 16.00.
Kolejny nabór planowany jest na: 16.08-14.12.2018.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112018szybka-sciezka-dla-msp/
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/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Projekt musi obejmować
eksperymentalne prace rozwojowe.
Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
Dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Alokacja
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wynosi 700 mln zł.
Do konkursu mogą przystąpić:

przedsiębiorcy, którzy nie spełniają kryterium MŚP,

konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorców). Liderem jest zawsze przedsiębiorca inny niż
MŚP.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;

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.
Poziom dofinansowania:
1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
A) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
B) dla średniego przedsiębiorcy:

60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
C) dla przedsiębiorcy innego niż MSP:

50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
2.na realizację prac przedwdrożeniowych:

de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
3. na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP

50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
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 przez 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: 29.06.2018, godz. 16.00.
Kolejny nabór planowany jest na: 3.09-30.11.2018.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112018-szybka-sciezka-dla-duzych/
PODDZIAŁANIE 1.2. SEKTOROWE PROGRAMY B+R
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.
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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/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.
Budżet konkursu 150 mln zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych - 2 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych - 30 mln PLN.
Poziom dofinansowania:
1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
A) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
B) dla średniego przedsiębiorcy:

60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
C) dla przedsiębiorcy innego niż MSP:

50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
2. na realizację prac przedwdrożeniowych:

de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac
3. na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP

50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa może wynieść maksymalnie:
1.
60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
2.
50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie przez danego przedsiębiorcę – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
3.
70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych
przez danego przedsiębiorcę.
Termin składania wniosków: 19.03-21.05.2018, godz. 16.00.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs9122017iuser/

PODDZIAŁANIE 4.1.1. STRATEGICZNE PROGRAMY BADAWCZE DLA GOSPODARKI
Wspólne Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze funkcjonowania sektora gazownictwa – INGA” to program realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia INGA jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa na rynku globalnym w perspektywie roku 2023. Ponadto realizacja programu ma się przyczynić do:

wzrostu innowacji technologicznych w polskim sektorze gazownictwa;
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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opracowania technologii dla gazownictwa przez jednostki naukowe w realizacji prac B+R ukierunkowanych na potrzeby polskiego sektora;

poprawy efektywności polskiego sektora gazownictwa;

zmniejszenia negatywnego oddziaływania sektora gazownictwa na środowisko.
Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Wspólnego Przedsięwzięcia INGA to:

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.
Budżet programu wynosi 400 mln zł.
Wnioski do konkursu mogą składać konsorcja, w skład których wchodzą:
 co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo
 co najmniej dwie jednostki naukowe.
W konkursie dofinansowane będą badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 20 mln PLN
Poziom dofinansowania:
1.
dla przedsiębiorstw:
A) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
B) dla średniego przedsiębiorcy:

60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
C) dla przedsiębiorcy innego niż MSP:

50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
2.
dla jednostek naukowych

do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej
jednostki).
Przedsiębiorca może zlecić realizację części prac B+R na zasadzie podwykonawstwa. Wartość tych prac nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez tego przedsiębiorcę.
Projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej.
Termin składania wniosków: 20.04.2018.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112018inga/

PODDZIAŁANIE 4.1.2. REGIONALNE AGENDY NAUKOWO– BADAWCZE
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace
rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe i które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

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

co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014. 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.
Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Alokacja
na konkurs wynosi 200 mln zł.
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Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.
Poziom dofinansowania:
1.
dla przedsiębiorstw:
A) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
B) dla średniego przedsiębiorcy:

60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
C) dla przedsiębiorcy innego niż MSP:

50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
2.
dla jednostek naukowych

do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej
jednostki).
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę;

10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;

70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych
przez danego przedsiębiorcę.
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: 15.05.2018.
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14122018-ranb/
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).
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.
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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.
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. Planowany termin ogłoszenia konkursu: marzec 2018.
Nabór ciągły.
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.
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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.
SUSTAINABLE URBANISATION IN THE CONTEXT OF ECONOMIC TRANSFORMATION AND CLIMATE CHANGE:
SUSTAINABLE AND LIVEABLE CITIES AND URBAN AREAS
Konkurs obejmuje następujące tematy:

Climate change and new urban economies;

Transformation of energy systems and strengthen urban circular economies;

Urban public administration and services innovation;

Urban data management.
O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 2 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2
europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz z 2 (maksymalnie 3) chińskich zespołów naukowych.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum dokonuje wstępnej rejestracji wniosku, w drugim składa właściwy wniosek.
Termin wstępnej obowiązkowej rejestracji: 12.04.2018 r. do godz. 14.00 CET.
Termin składania wniosków: 20.06.2018 r. do godz. 14.00 CET.
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_01_jpi_eu_china_ogloszenie

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)
http://www.fnp.org.pl/
W związku z pracami nad nowymi zasadami składania wniosków i realizacji projektów oraz tworzeniem nowych konkursów w Fundacji, informacja o planach dotyczących kolejnych naborów
wniosków w programie zostanie podana w II kwartale 2018 r.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
http://www.nauka.gov.pl/
NAGRODY MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ORAZ ZA OSIĄGNIĘCIA W OPIECE NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ
Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;

nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr
naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój
i poprawę jakości kształcenia.
Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy,
którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wspomniane wyżej osiągnięcia. Kandydatami nie mogą być osoby prawomocnie
ukarane karą dyscyplinarną lub skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać:
1. w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe:

uczelnie,

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,

instytuty badawcze,

jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,

wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,

stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;
2. w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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uczelnie,
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
instytuty badawcze,
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk.
Termin składania wniosków: 31.03.2018.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nagrody-ministra-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-oraz-zaosiagniecia-w-opiece-naukowej-i-dydaktycznej_20180201.html
DIALOG
DIALOG jest narzędziem wspierającym realizację podstawowych priorytetów resortu nauki poprzez:

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

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

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

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

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

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

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ rozporządzenie

Dofinansowanie wkładu własnego w projektach międzynarodowych współfinansowanych
Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym
ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 90% kosztów ponoszonych na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.
Wnioskodawca w związku z realizowanymi zadaniami w projekcie międzynarodowym współfinansowanym nie może ubiegać się o finansowanie kosztów poniesionych przed rokiem od złożenia wniosku.
Środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego mogą zostać przyznane na cały okres
realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony, nie
dłużej jednak niż o 2 lata.
Nabór ciągły.
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
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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 II
Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Tym samym program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do
kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe i uczelnie.
Wsparcie w ramach programu jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

Komisji Europejskiej - występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu „Maria Skłodowska-Curie COFUND”

Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych - występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej
naukowca realizującego grant ERC.
Typ wnioskodawcy / Maksymalna wysokość wsparcia

Koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum - 30 000
zł;

Koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum wnioskujący o środki finansowe w związku z uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego, który otrzymał finansowanie w ramach jednego z wcześniejszych programów z cyklu „Granty na granty” - 15 000 zł;

Koordynator pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP Leader) - 10 000 zł;

Koordynator pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP Leader) wnioskujący o środki finansowe w związku z uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku
projektowego, który otrzymał finansowanie w ramach jednego z wcześniejszych programów z cyklu „Granty na granty” - 5 000 zł,;

Samodzielny wnioskodawca (single applicant) - 20 000 zł;

Wnioskodawca, który ubiegał się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND - 20 000 zł;

Wnioskodawca, który ubiegał się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC - 20 000 zł.
Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia w ramach Programu tylko jednego wniosku w odniesieniu do danego wniosku
projektowego złożonego na wezwanie konkursowe KE albo ERC. Równoczesne pełnienie przez wnioskodawcę funkcji koordynatora całego projektu oraz koordynatora pakietu, bądź równoczesna koordynacja kilku pakietów w ramach projektu, nie
stanowią podstawy do złożenia kilku wniosków w ramach Programu, bądź wystąpienia o wyższą kwotę finansowania.
Wnioskodawca jest uprawniony do wystąpienia o refundację kosztów, poniesionych w okresie 12 miesięcy przed złożeniem
wniosku na wezwanie konkursowe KE albo ERC, bądź dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe.
Kosztami kwalifikującymi się do refundacji w ramach programu są koszty związane z:
1.
przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego;
2.
przygotowaniem (sporządzeniem) wniosku projektowego;
3.
uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego;
4.
organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP Leader), bądź uczestnictwem w takich
spotkaniach.
Termin składania wniosków: nabór w okresie do 31.10. 2018.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-granty-na-granty-promocja-jakosci
-ii.html
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- 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;
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;
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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
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu
nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego,
o których mowa w zdaniu poprzednim. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej
kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej
na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

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

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

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

Polska Akademia Umiejętności;

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

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

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

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

akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez
podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.
z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 400 000 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).
I etap - Konkurs na usługi
Alokacja: 70 milionów złotych.
Termin składania wniosków: 22.03-22.11.2018.
II etap - Konkurs na inwestycje
Jeśli z sukcesem zakończono projekt w zakresie usług, można ubiegać się także o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.
Alokacja: 70 milionów złotych.
Termin składania wniosków: 17.04.2018 – 04.01.2019.
https://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

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
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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/
Fundusz Współpracy Regionalnej
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe
w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.
Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia,
Liechtenstein), państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja,
Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz państwami nie będącymi członkami UE
(Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).
O finansowanie mogą ubiegać się konsorcja składające się z partnerów z co najmniej 3 krajów kwalifikujących się do uczestnictwa w programie.
Finansowanie zostanie przeznaczone na: wspieranie otwartego dialogu, wzmocnienie sieci transgranicznych i transnarodowych,
budowanie potencjału, dzielenie się wiedzą i wymianę polityk w celu przyspieszenia innowacji; rozwój trwałych struktur współpracy między sektorem biznesu, sektorem publicznym, sektorem cywilnym i środowiskiem akademickim; zwiększenie skuteczności i wydajności w opracowywaniu polityk i reagowaniu na wspólne europejskie wyzwania.
Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro.
Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro.
Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro.
Tematyka wsparcia:

innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność,

włączanie społeczne, zatrudni biedy,

środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,

kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności,

sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
Termin składania wniosków: 1.07.2018.
https://eeagrants.org/regionalcooperation
https://www.eog.gov.pl/strony/wiadomosci/ruszyl-konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-w-ramach-funduszu-regionalnego/

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/
CC BY-NC-SA 3.0 PL
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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/
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.
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Wydarzenia
2018.03.13 - 2018.03.15
Katowice
8 Konferencja Paliwa z Odpadów
Podczas konferencji poruszony zostanie temat paliw alternatywnych
w kontekście popularnej w ostatnim
czasie idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Omówione zostaną różne
sposoby wykorzystania paliw alternatywnych, nie tylko w cementowniach.
Pokazane będą przykłady wykorzystania paliw na świecie, a także ekonomiczne i techniczne uwarunkowania produkcji RDF w RIPOK-ach.
Konferencja skierowana jest do
przedstawicieli organów administracji
samorządowej, zakładów gospodarki
komunalnej, cementowni, przedstawicieli RIPOK-ów, przedsiębiorstw
z branży energetycznej i ciepłowniczej.
http://www.abrys.pl/szkolenia-ikonferencje/wyszukiwarkakonferencji/pojedynczakonferencja/cal/event/id/225/2018/03/13/?tx_c
al_controller%5Bpreview%5D=1&cH
ash=f6971b84c6741f9c0a2e97490505
7356

2018.03.14
Warszawa
Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski w Programie Ramowym Horyzont 2020?
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE
zaprasza na szkolenie związane
z przygotowaniem profilu eksperta
oceniającego wnioski w programie
Ramowym Horyzont 2020.
Jeśli posiadasz:

odpowiednią wiedzę i umiejętności w konkretnej dziedzinie,

posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym sprawne ocenianie
wniosków i dyskusje z innymi ekspertami,

działasz w sferze badawczorozwojowej czy w przemyśle,

jesteś profesorem, doktorantem, przedsiębiorcą, pracownikiem administracyjnym
jesteś kandydatem na eksperta oceniającego.
Podczas spotkania dowiedzą się Państwo:

jakich ekspertów poszukuje

Komisja Europejska,

jak należy wypełnić profil
eksperta,

gdzie szukać informacji i dokumentów na Participant Portal związanych z ocenianiem
wniosków.
http://www.kpk.gov.pl/?event=jakzostac-ekspertem -oceniajac ym wnioski-w-programie-ramowymhoryzont-2020

2018.03.14
Warszawa
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Szybkiej Ścieżki
w 2018 r. (konkurs 1/1.1.1/2018
oraz 2/1.1.1/2018)
Spotkanie informacyjne dotyczące
konkursów „Szybka ścieżka” dla MSP
(konkurs 1/1.1.1/2018) oraz dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów
(konkurs 2/1.1.1/2018). Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych
wnioskodawców z podstawowymi
warunkami realizacji projektów
w ramach ww. konkursu.
http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/aktualnosci/art,5989,spotkan
ie-informacyjne-dotyczacekonkursow-szybkiej-sciezki-w-2018r-konkurs-11-1-12018-oraz-21-112018.html

2018.03.15 - 2018.03.16
Düsseldorf, Niemcy
Successful R&I in Europe 2018 –
9th European Networking Event
Dziewiąta edycja konferencji jest

okazją do znalezienia partnerów
do projektów badawczych realizowanych w ramach programu
Horyzont 2020.
Sesje tematyczne koncentrować
się będą wokół sześciu głównych
dziedzin:

technologie informacyjne
i komunikacyjne (ICT),

nanotechnologia/ materiały,

energia,

zrównoważona gospodarka,

nauki o życiu,

transportu.
W trakcie głównych sesji prezentowane będą projekty trwające
jak i zakończone, a także pomysły
projektowe, do realizacji których
konsorcja poszukują partnerów.
Uczestnicy dowiedzą się, z jakich
usług mogą skorzystać przy tworzeniu i składaniu wniosków.
http://www.kpk.gov.pl/?event=dus
seldorf-successful-ri-in-europe2018-9th-european-networkingevent
http://horizon2020.zenit.de/en/ev
ent/successful-ri-in-europe-2018new-15032018/

2018.03.15
Warszawa
Economic Security Forum
ECONSEC 2018
Intencją organizatora Forum jest
zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych
za kwestie bezpieczeństwa kraju

CC BY-NC-SA 3.0 PL
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Wydarzenia
w kontekście ataków cybernetycznych i terrorystycznych z naciskiem
na bezpieczeństwo gospodarcze,
energetyczne i militarne. Zaproszeni
goście: politycy, przedstawiciele biznesu, nauki i ekonomiści przeprowadzą dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod
kątem ryzyk wynikających z cyber
zagrożeń z uwzględnieniem zabezpieczenia infrastruktury krytycznej
(Narodowy Program Infrastruktury
Krytycznej), stanu prawnego (Ustawa
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dyrektywa NIS) oraz odniosą się do rozwoju czynnika technologicznego i ludzkiego w zakresie
budowania bezpieczeństwa.
Tematyka bezpieczeństwa kraju wobec cyber zagrożeń została nieprzypadkowo wybrana na temat przewodni najbliższej edycji Forum. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, sieci telekomunikacyjnych, pewność zaopatrzenia w surowce, rozwój
technologiczny, gwarancja bezpieczeństwa granic, partnerstwo publiczno-prywatne, to najważniejsze zagadnienia przewidziane w debatach. Bezpieczeństwo wobec cyber zagrożeń
to także wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii
realizowanych przez Rząd Polski
(Strategia Cyberbezpieczeństwa RP
2017-2022), Unię Europejską i NATO, a tym samym doskonały temat
przewodni zapewniający niezwykle
ciekawą i inspirującą dyskusję.
http://econsec.pl/home/

2018.03.19 - 2018.03.20
Kraków
Forum Gospodarki Energetycznej
Ambicją organizatorów jest stworzenie oryginalnej platformy wymiany
myśli, poglądów i współpracy
w obrębie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej.
Konferencja organizowana jest pod
hasłem „Dylematy energetyki polskiej
– wyzwania i zagrożenia”. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających
w obszarze sektora paliwowo‑energetycznego.
https://forum-ge.pl/
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2018.03.21 - 2018.03.22
Wrocław
VIII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej: Straty energii
elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych
przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy
i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i PSE Operator z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in.
identyfikacji strat energii elektrycznej,
czynników wpływających na poziom
strat, ograniczania strat.
W trakcie Konferencji zaplanowano
omówienie następujących zagadnień:

Analiza strat energii elektrycznej w ujęciu statystycznym

Metody określania rodzaju
i wyznaczania miejsc powstawania strat oraz różnicy bilansowej

Obszarowe bilansowanie
energii

Wpływ generacji rozproszonej na straty w sieciach nN
i SN

Zastosowanie technologii
w celu minimalizacji strat
sieciowych lub ich optymalizacji

Opłacalność nakładów inwestycyjnych na ograniczanie
strat energii w dystrybucji
i przesyle

Aspekty taryfikacji w kontekście strat energii

Wpływ nielegalnego pobierania energii na straty oraz
związane aspekty prawne
http://straty.ptpiree.pl/

2018.03.21 - 2018.03.22
Wenecja, Włochy
European Fuels Markets & Refining
Strategy Conference
Drugiej edycji konferencji ACI na temat
europejskiego rynku paliw i rafinerii.
http://www.wplgroup.com/aci/event/fuel
-market-refining-strategy-conference/

2018.03.21 - 2018.03.22
Frankfurt, Niemcy
3rd Clean Energy Finance Europe
Conference
Podczas konferencji przeanalizowane
zostaną światowe i czyste rynki finansowania energii, a także główne czynniki
napędzające produkty końcowe. Wydarzenie nakierowane będzie także na
szczegółowe spojrzenie na trendy i innowacje oraz rozwój nowych technologii.
http://www.wplgroup.com/aci/event/clea
n-energy-finance/

2018.03.22
Londyn, Wielka Brytania
Szczyt na temat Zrównoważonego Rozwoju
Celem szczytu będzie ocena aktualnej
sytuacji i wypracowanie najtrafniejszych
rozwiązań, zachęcających do współpracy
dążącej do postępu.
https://events.economist.com/eventsconferences/emea/sustainability-summit2018?utm_source=evvnt&utm_campaig
n=
1552#overview

Źródło: Tapeciarnia.pl
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Wydarzenia
2018.03.27
Warszawa
Spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w ramach
IUSER
Spotkanie informacyjne dotyczące II
konkursu w ramach IUSER, realizowanego w obszarze sektora elektronicznego, teleinformatycznego i technik informacyjnych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój w ramach Działania 1.2 PO
IR „Sektorowe programy B+R”. Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach ww. konkursu.
http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/konkurs9122017i
user/aktualnosci/art,6017,spotkanieinformacyjne-dotyczace-ii-konkursuw-ramach-iuser-.html

2018.03.28
Warszawa
Odbiorca przemysłowy w systemie prawa energetycznego –
zakres uprawnień i obowiązków,
status prawny
Prowadzący szczegółowo omówią
zagadnienia problemowe związane ze
statusem odbiorcy przemysłowego
oraz jego funkcjonowaniem w ramach szeroko pojętego systemu
prawa energetycznego, a przede
wszystkim z wszelkimi procedurami
i wymaganiami w zakresie realizacji
obowiązków – „OZE”, „kogeneracja”
oraz „efektywność energetyczna”.
Ponadto w związku ze zbliżającym się
terminem wykonania obowiązków
w zakresie umarzania świadectw
pochodzenia za rok 2017, w toku
spotkania przedstawione będą szczegółowe zasady realizacji tych obowiązków, w tym skutki ich naruszenia. Odrębna część seminarium poświęcona zostanie odbiorcom przemysłowym objętym wykazem Prezesa
URE obowiązującym w roku 2018.
Eksperci dokonają kompleksowej
analizy przepisów adresowanych do
tego rodzaju podmiotów, wraz ze
wskazaniem ustawowych terminów
dotyczących składanych przez nie
oświadczeń i informacji.
Prowadzący, na przykładzie wybranych stanów faktycznych omówią
najczęstsze błędy pojawiające się
w działaniach odbiorców przemysłoCC BY-NC-SA 3.0 PL

wych, dokonają analizy zasad kalkulacji współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, przedstawią
najnowszą interpretację zagadnień
problemowych występujących w tym
obszarze oraz aktualne orzecznictwo
sądowe, a także skutki i charakter
decyzji Organu Regulacyjnego o zakazie korzystania z uprawnień odbiorcy
przemysłowego.
https://powermeetings.eu/konferencja
/odbiorca-przemyslowy-w-systemieprawa-energetycznego/

2018.03.28 - 2018.03.29
Frankfurt. Niemcy
Gasification Summit
Podczas spotkania omówione zostaną
tematy związane z istniejącymi i przyszłymi zakładami zgazowania, końcowymi rynkami produktowymi, potencjalnymi barierami i polityką wsparcia,
a także finansowaniem projektów.
http://www.wplgroup.com/aci/event/g
asification/

2018.04.04 - 2018.04.05
Warszawa
Konferencja Energetyczna EuroPOWER
Konferencja Energetyczna EuroPOWER to spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. Od początków powstania wydarzenie stawia
sobie za cel mówienie o najbardziej
aktualnych wyzwaniach i problemach
dotyczących branży. Co pół roku
w ramach konferencji kluczowi
przedstawiciele branży gromadzą się,
aby wspólnie przedyskutować najistotniejsze zmiany zachodzące na
rynku, przeanalizować nowe trendy
oraz modele biznesowe, pozwalające
realizować przyjęte strategie.
http://konferencjaeuropower.pl/

2018.04.05 - 2018.04.07
Łódź
VI Kongres Polskiego Przemysłu
Gazowniczego
Tematem dwudniowych obrad będzie: „Rynek gazu ziemnego w Polsce
– kierunki rozwoju”. W trakcie Kongresu przewidziane zostały trzy sesje
tematyczne poświęcone: kierunkom
rozwoju rynku gazu w Polsce, regulacjom prawnym w branży gazowniczej
oraz bezpieczeństwu technicznemu

w kontekście rynku usług, producentów i odbiorców.
http://www.igg.pl/node/272

2018.04.10 - 2018.04.12
Praga, Czechy
Konferencja: NUCLEAR DAYS
2018
Konferencja Nuclear Days 2018, organizowana jest wspólnie z dorocznym
forum NUGENIA 2018 i będzie koncentrować się na perspektywach
przemysłowych w dziedzinie energii
jądrowej, pracach badawczych i rozwojowych oraz identyfikacji nowych
pomysłów na projekty w celu
wzmocnienia innowacji i spójności
działań w zakresie energii jądrowej.
Udział trzech platform SNETP, EERA
i JPNM zapewni możliwość określenia
przyszłych wyzwań dla całego przemysłu nuklearnego oraz określenia
wspólnych tematów będących przedmiotem zainteresowania innych europejskich i międzynarodowych agend,
zajmujących się R & D w dziedzinie
rozszczepienia jądrowego.
http://www.snetp.eu/nuclear-days2018/

2018.04.10
Warszawa
Pomoc publiczna w sektorze
energetycznym – odnawialne
źródła energii – wysokosprawna
kogeneracja – efektywność energetyczna
Podczas seminarium wnikliwie omówione i przedstawione zostaną przepisy dotyczące pomocy publicznej
w ujęciu europejskim oraz krajowym,
z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy zarówno o charakterze
inwestycyjnym, jak i operacyjnym,
w tym przesłanek warunkujących jej
zgodność z zasadami rynku wspólnego.
Przedstawiona zostanie analiza aktualnie obowiązujących systemów
wsparcia energii ze źródeł odnawialnych, wysokosprawnej kogeneracji
oraz efektywności energetycznej,
dokonując ich oceny pod kątem
zgodności z rynkiem wewnętrznym
oraz spełnienia kryteriów kwalifikowania ich jako pomocy publicznej.
https://powermeetings.eu/konferencja
/ p om oc - p u b l ic z n a - w - s e k t o r z e energetycznym/

Wydarzenia
2018.04.12
Warszawa
Europejska Rada ds. Innowacji
(EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie
2020
Celem wydarzenia będzie zaprezentowanie przedstawicielom polskiego
przemysłu, administracji publicznej
i samorządowej oraz wszystkim zainteresowanym koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata
2018-2020. Przedstawienie oferty EIC
zostanie uzupełnione przez prezentację oferty krajowych instrumentów
umożliwiających wykorzystanie mechanizmów synergii np.: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań
przyjętych w wybranych programach
operacyjnych. Wydarzenie służyć
będzie również szczegółowym omówieniu poszczególnych instrumentów,
prezentacji najlepszych praktyk –
projektów, które odniosły sukces
oraz doświadczeń ewaluatorów.
Uczestnicy poznają zasady aplikowania, jak również otrzymają praktyczne
wskazówki związane ze staraniem się
o dofinansowanie z programów ramowych. Będą też mieli szansę na
wymianę dobrych praktyk i doświadczenia.
http://www.kpk.gov.pl/?event=europe
jska-rada-ds-innowacji-eic-nowaszansa-dla-polskiego-przemyslu-whoryzoncie-2020

2018.04.16 - 2018.04.17
Gdańsk
VI edycja Ogólnopolskiego
Szczytu Energetycznego OSE
GDAŃSK 2018
Intencją organizatorów OSE Gdańsk
2018 jest ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem
przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej
gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk
wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE.
Podczas najbliższej edycji Szczytu
wśród poruszanych zagadnień odniesiemy się do reorganizacji polskiego
rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej Państwa. Rewitaliza-
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cja narodowego potencjału gospodarczego jest priorytetem polityki Rządu
oraz poszczególnych resortów, a tym
samym tematem zapewniającym niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję.
Uniezależnienie gospodarcze
i energetyczne, pewność zaopatrzenia
w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie,
które zostaną poruszone w poszczególnych panelach.
W tym roku po raz trzeci w ramach
Szczytu odbędzie się „Laboratorium
innowacyjnośći” w którym zaproszeni
goście: przedstawiciele biznesu, nauki
i eksperci przedstawią krótkie prezentacje na temat innowacyjnych
rozwiązań w przemyśle.
http://osegdansk.pl/

2018.04.16 - 2018.04.17
Rzeszów
III Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Bezpieczeństwo
energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2018
Podczas paneli plenarnych (pierwszy
dzień) poruszone zostaną zagadnienia
odnoszące się do lokalnego kontekstu lokalizacji województwa podkarpackiego, które odgrywa strategiczną
rolę w zakresie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę.
W 2016 r. Ukraina po raz pierwszy
nie zakupiła gazu ziemnego bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej. Z tego
względu zasadne jest podjęcie dyskusji dotyczącej roli: terminalu LNG,
projektu Baltic Pipe, polskich i ukraińskich magazynów gazu ziemnego,

a także rozbudowy infrastruktury
energetycznej. Przewiduje się w panelach plenarnych dyskusję nad kształtem
rozwoju projektu elektromobilności,
a w szczególności budowanie pozycji
konkurencyjnej polskich firm na rynku
krajowym oraz zagranicznym. Rozwój elektromobilności w sposób bezpośredni łączy się z elektroenergetyką,
sektorem IT oraz rozbudową infrastruktury energetycznej i pojemności
baterii.
Pojawiające się regulacje prawne związane z elektromobilnością stawiają
koleje wyzwania nie tylko przed branżą
energetyczną. Pojawia się również
pytanie o przyszłość sektora naftowego oraz kierunki rozwoju transformacji
energetycznej. Podczas Konferencji
planowany jest również panel plenarny
dotyczący przemysłu 4.0 dla sektora
energii.
Natomiast podczas paneli tematycznych (drugi dzień) przewiduje się podjęcie tematyki związanej z: bezpieczeństwem energetycznym, transformacją
energetyczną, rynkiem energii, wydobyciem surowców energetycznych,
polskimi kompetencjami w sektorze
usług energetycznych, przyszłością
paliw kopalnych (węgiel kamienny,
węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz
ziemny), odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, nowymi technologiami, digitalizacją sektora energii
oraz elektromobilnością. Planowana
jest również organizacja debaty studenckiej.
http://www.instytutpe.pl/konferencja20
18/program-konferencji-2018/
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Wydarzenia
2018.04.17
Warszawa
Rynek mocy w praktyce - regulamin, certyfikacja ogólna
i pierwsze wnioski; certyfikacja
do aukcji głównych, przebieg
aukcji, umowa mocowa, wykonanie obowiązku, testy, rozliczenie obowiązku
W trakcie spotkania główny nacisk
położony będzie na praktyczne
aspekty rynku mocy w Polsce oraz na
wszystkie najistotniejsze zmiany jakie
czekają branżę po wejściu w życie
ustawy o rynku mocy.
Ustawa o rynku mocy weszła w życie
18 stycznia 2018 i określa nowe zasady organizacji i funkcjonowania rynku
oraz nakłada szereg nowych obowiązków na jego uczestników, w tym
OSP i OSD, wytwórców energii elektrycznej, podmioty oferujące usługę
redukcji zapotrzebowania na moc,
zarządcę rozliczeń, a także na organy
administracji takie jak URE czy Ministerstwo Energii.
Głównym celem ustawy 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.
https://powermeetings.eu/konferencja
/rynek-mocy-pakiet-zimowy/

2018.04.19 - 2018.04.20
Mielec
Forum Biomasy i Czystej Energii
Forum Biomasy i Czystej Energii
stanowi neutralną platformę wymiany informacji, osiągnięć i wyników
doświadczeń. Będzie szansą do nawiązania kontaktów z producentami,
dostawcami i firmami logistycznymi,
umożliwiając dostawcom biomasy,
jak również dostawcom rozwiązań
technologicznych zapoznanie się
z oczekiwaniami ich odbiorców
i użytkowników przemysłowych.
Prelekcje przygotują przedstawiciele
czołowych firm energetycznych, dostawcy usług jak również przedstawiCC BY-NC-SA 3.0 PL

ciele najważniejszych urzędów, instytutów i instytucji kontrolujących.
Drugiego dnia Forum organizatorzy
zapraszają do zwiedzania „Zielonego
Bloku” w Elektrowni Połaniec – największego na świecie bloku energetycznego w 100% opalanego biomasą.
https://powermeetings.eu/konferencja
/forum-biomasy/aktualnosci/

2018.04.23 - 2018.04.26
Poznań
Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER
Zakres tematyczny Targów obejmuje
szeroką gamę zagadnień związanych
z energetyką przemysłową, ale również systemami automatyki, sterowania oraz instalacji niskiego napięcia.
Wśród zwiedzających targi są przedstawiciele grup energetycznych, zakładów przemysłowych, firm i hurtowni
elektrotechnicznych.
Tegoroczna edycja targów odbywać
się będzie równolegle z targami Instalacje, Sawo, Securex oraz z targami
Greenpower.
http://www.expopower.pl/pl/

2018.04.24 - 2018.04.26
Kazimierz Dolny
XXIV Konferencja NaukowoTechniczna Rynek Energii Elektrycznej: Aktualne wyzwania
Podczas Konferencji omówione zostaną aktualne wyzwania stojące
przed uczestnikami branży elektrycznej. W pierwszej sesji przedstawione
zostaną wystąpienia Ministerstwa
Energii oraz PSE SA, a następnie kolejno odbędą się trzy sesje plenarne
oraz zintegrowane z nimi dyskusje
panelowe.
Trzy wiodące tematy omawiane na
tegorocznej konferencji:

architektura rynku energii
w Polsce, w tym m.in. zagadnienia dotyczącego tego jak
powinny kształtować się zasady koegzystencji klasycznego,
scentralizowanego modelu
rynku – wytwórca, sieć, odbiorca – z energetyką rozproszoną opartą na strukturze
klastrowej, spółdzielni, elektrowni wirtualnych; jak powinna zmieniać się polityka
energetyczna kraju uwzględniając transformację energetyki;



wystarczalność krajowego
systemu elektroenergetycznego, w tym m.in rozważania
czy i jak zmiany poziomów
emisji zapisanych w pakiecie
zimowym wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako wystarczalność
wytwarzania. Czy aukcyjny
mechanizm rynku mocy wygeneruje spodziewane sygnały
inwestycyjne? Jak powinien
być zbudowany mix energetyczny;

systemy wsparcia w elektroenergetyce, w tym kwestie
związane z systemami wsparcia energetyki odnawialnej
i kogeneracji po 2018 roku.
Poszukamy zatem odpowiedzi
na pytania: Czy zawsze nieodzowne są mechanizmy
wsparcia? Czy nowe mechanizmy wygenerują spodziewane
efekty? Jaki będzie wpływ
systemów wsparcia na ceny
energii dla odbiorców finalnych?
http://www.ree.lublin.pl/

2018.04.26
Warszawa
Systemy wsparcia OZE w nowej
odsłonie
Seminarium poświęcone będzie przygotowywanej właśnie nowelizacji
ustawy o odnawialnych źródłach
energii, szczegółowej analizie najnowszych propozycji legislacyjnych, projektów, a także ich wpływu 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/konferencja
/nowelizacja-ustawy-oze/
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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.

CC BY-NC-SA 3.0 PL

Źródło: Tapeciarnia.pl

