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Nowości konkursowe
ERC Advanced Grants 2018 – Europejska Rada ds. Badań Naukowych czeka
na wnioski
Trwa nabór do konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research
Council) na ERC Advanced Grants – granty dla badaczy, którzy mają już ugruntowaną pozycję jako niezależni naukowcy prowadzący własne badania. ERC Advanced
Grants umożliwiają wybitnym liderom badawczym, bez względu na ich wiek i narodowość,
realizację przełomowych badań. Projekty te, pomimo iż obarczone wysokim stopniem
ryzyka, otwierają nowe perspektywy w różnorodnych dziedzinach nauki.
Termin składania wniosków upływa 30 sierpnia 2018 r.
http://www.kpk.gov.pl/?p=44206
Źródło: KPK
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat zawierający szczegółowe informacje o trybie i warunkach ubiegania
się o stypendia za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rokakademicki-2018-2019.html
Źródło: MNiSW
NFOŚiGW dofinansuje edukację ekologiczną
Prawie 50 milionów złotych rozdysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia wpływające
na świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Ogłoszone trzy nabory w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna potrwają do 21 grudnia 2018 r.
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1262,trwaja-trzy-nabory-w-ktorych-nfosigw-dofinansuje-edukacje-ekologiczna.html
Źródło: NFOSIGW
Nowe konkursy PARP dla przedsiębiorców
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:
Badania na rynek
Nabór wniosków w III rundzie konkursu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.
Bony na innowacje dla MŚP
Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 23 lipca 2018 r.
http://poir.parp.gov.pl/?_ga=2.183952869.2108557059.1531124736-65395532.1531124736
Źródło: PARP
Granty Widening Fellowships: nowe szanse na sfinansowanie zatrudnienia naukowców z zagranicy
Europejskie granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (European Individual Fellowships, MSCA IEF) są to granty badawczo-szkoleniowe
przyznawane naukowcom mającym stopień doktora lub cztery lata doświadczenia na przyjazd do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020 na okres od 1 do 2 lat. Obecny konkurs jest otwarty do 12 września 2018 roku. Przygotowanie aplikacji
jest proste, a wnioski składane są wyłącznie elektronicznie.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/granty-widening-fellowships-nowe-szanse-na-sfinansowanie-zatrudnienia-naukowcow-zzagranicy
Źródło: KPK PB UE
EaP Plus: trzecia runda wniosków o granty na networking
Projekt EaP Plus ogłosił trzecią rundę grantów dla interesantów z krajów EaP na uczestnictwo w spotkaniach brokerskich i spotkaniach
dedykowanych przygotowaniu wniosków do Horyzontu 2020. Program jest skierowany do: jednostek badawczych (uczelni, instytucji/organizacji badawczych), MŚP i przemysłu, samorządów oraz organizacji obywatelskich z krajów Partnerstwa Wschodniego.
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Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 października 2018 r.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/eap-plus-trzecia-runda-wnioskow-o-granty-na-networking
Źródło: KPK PB UE
Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation – nabór wniosków 2018
Kolejny konkurs został otwarty w ramach inicjatywy Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation
(2nd Call of the SEA-EU-JFS 2018). Celem tej inicjatywy jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych przez
naukowców z Azji Południowo - Wschodniej i Europy, wspieranie istniejących partnerstw i inicjowanie nowych oraz wymiana
wiedzy. Data zamknięcia - 18.09.2018 r.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/second-call-of-the-sea-eu-jfs2018/aktualnosci/art,6374,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-research-and-innovation-informacja-dotyczacaotwarcia-naboru-wnioskow-2018.html
Źródło: NCBR

Aktualności
Nowość na stronie CENERG - informacje o aktualnych konkursach
Na stronie CENERG dostępna jest informacja o aktualnych konkursach krajowych i międzynarodowych. Zachęcamy do korzystania.
https://cenerg.ien.com.pl/konkursy
Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm
Konstytucja dla Nauki zyskała poparcie polskiego parlamentu. Reforma, której domagało się od lat środowisko akademickie,
ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jest pierwszą
od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią.
https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/konstytucja-dla-nauki-przyjeta-przez-sejm.html
Źródło: MNiSW
Europejski Ranking Innowacyjności 2018: Europa musi zwiększyć przewagę w dziedzinie innowacji
Szwecja po raz kolejny została unijnym liderem innowacji, a tuż za nią uplasowały się: Dania, Finlandia, Holandia, Zjednoczone
Królestwo i Luksemburg. Polska zaliczana jest do grona tzw. umiarkowanych innowatorów – według Europejskiego Rankingu
Innowacyjności na rok 2018.
https://www.kpk.gov.pl/?p=44084&znewsletter=4lipca2018
Źródło: KE
Trwa dyskusja nad budżetem programu Horyzont Europa
W czerwcu Komisja Europejska ogłosiła propozycję dziewiątego programu ramowego na badania i innowacje – Horyzont
Europa (HEU). Na kolejne siedem lat zaproponowano 94,1 mld euro. Budżet dzieli się na trzy główne obszary: Otwartą naukę, Globalne wyzwania i konkurencyjny przemysł oraz Otwarte innowacje. Debata nad nim potrwa kilka miesięcy. Wszystkie
zainteresowane strony apelują o zwiększenie nakładów na badania, rozwój i innowacje.
https://www.kpk.gov.pl/?p=44084&znewsletter=4lipca2018
Źródło: KPK PB UE
Pierwszy etap procesu ubiegania się o HR Excellence in Research
Ruszył internetowy system składania dokumentów dla instytucji ubiegających się o nadawane przez Komisję Europejską wyróżnienie HR Excellence in Research. Z nowego narzędzia, zawierającego wszystkie potrzebne formularze w formie elektronicznej, mogą korzystać instytucje będące na pierwszym etapie procesu ubiegania się o to wyróżnienie. Dla jednostek, które
są na kolejnych etapach, wdrożenie nowego systemu planowane jest na wrzesień 2018 r.
https://www.kpk.gov.pl/?p=44084&znewsletter=4lipca2018
Źródło: KPK PB UE
MŚP mają pieniądze na inwestycje. Awans Polski w unijnym rankingu
Polska awansowała na 7. miejsce w unijnym rankingu wykorzystania funduszy z Planu Junckera na inwestycje małych i średnich
firm. Polska awansowała o dwa miejsca pod względem wartości inwestycji, które zostaną uruchomione dzięki Planowi Junckera. Są to pieniądze na inwestycje, które poprzez system gwarancji i poręczeń udostępnia Europejski Bank Inwestycyjny. Finalnie trafiają do przedsiębiorców, samorządów, instytucji rządowych i spółek skarbu państwa w formie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek, kredytów, ale też innych instrumentów finansowych, na przykład obligacji. Nasz kraj wyprzedził Czechy
i Portugalię. Przed nami są Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Grecja.
https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/msp-maja-pieniadze-na-inwestycje-awans-polski-w-unijnym-rankingu/
Źródło: MIIR
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Rejestracja na dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w obszarze Środowisko jest już otwarta
Do 4 września można rejestrować się na dzień informacyjny oraz spotkanie brokerskie w obszarze Działania w dziedzinie
klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce. Spotkanie poświęcone będzie konkursom przewidzianym na
2019 rok zgodnie z Programem Pracy.
https://h2020-sc5-info-days-2018.b2match.io/
Źródło: KE
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Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Europy
W Dniu Europy ruszyły konsultacje społeczne, w których Europejczycy mogą wypowiedzieć się, w jakim kierunku ma podążać
Unia Europejska. Internetowa ankieta zawiera 12 pytań opracowanych przez grupę obywateli. Konsultacje te to część szerszej
debaty na temat przyszłości Europy zainicjowanej w marcu 2017 r. przez Komisję „Białą księgą w sprawie przyszłości Europy”.
Pytania zostały przygotowane przez zespół składający się z 96 obywateli z 27 państw członkowskich, którzy wspólnie zadecydowali o ich treści.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-przyszlosci-europy-wyraz-swoje-zdanie-wankiecie-ke
Źródło: KPK PB UE
Wkrótce premiera polskiej baterii do rowerów elektrycznych
Premiera polskiej baterii do rowerów elektrycznych, pozwalającej pokonać ponad dwukrotnie większy dystans niż dotychczas
odbędzie się w lipcu podczas prestiżowych targów rowerowych w Niemczech. Bateria Precursor została wymyślona i wyprodukowana w firmie BMZ Poland z siedzibą w Gliwicach.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/wkrotce-premiera-polskiej-baterii-do-rowerow-elektrycznych-2837
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
80 laureatów kolejnej edycji programu Diamentowy Grant
80 wybitnych studentów, prowadzących badania naukowe, otrzyma łącznie ponad 16 milionów złotych w programie Diamentowy Grant. Jego siódmą edycję rozstrzygnęło właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30142%2C80-laureatow-kolejnej-edycji-programu-diamentowy-grant.html
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
NCBR i spółki energetyczne stawiają krok na drodze do elektromobilności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz spółki energetyczne: Polska Grupa Energetyczna, Enea, Energa i Tauron podpisały
list intencyjny dotyczący wielostronnej współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Współpraca w ramach zainicjowanego programu „e-VAN” ma na celu stworzenie innowacyjnych, bezemisyjnych pojazdów. W ramach porozumienia
zostanie powołany specjalny zespół projektowy, który skoordynuje wszystkie działania, włącznie z pracami badawczorozwojowymi. Efektem współpracy ma być powstanie pojazdu bezemisyjnego, który w ilości określonej przez sygnatariuszy
listu intencyjnego, zostanie następnie zamówiony i wcielony do ich flot. Zakończenie działań w ramach programu „e-VAN”
przewidziane jest na 2022 rok.
https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci -ministerstwo/ncbr-i-spolki-energetyczne-stawiaja-krok-na-drodze-doelektromobilnosci.html
Źródło: MNiSW

Wydarzenia
11.07.2018, Kraków, Zostań ekspertem oceniającym wnioski w Komisji Europejskiej
http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,zostan-ekspertem-oceniajacym-wnioski-w-komisji-europejskiej-,271.html
11.07.2018, Warszawa, Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2018 – nowe systemy wsparcia, modyfikacje w obszarze zasad kalkulacji pomocy publicznej, aukcje w nowej odsłonie
https://powermeetings.eu/konferencja/nowelizacja-ustawy-oze/
12.07.2018, ERA-Net SG+ RegSys – online matchmaking platform i webinaria I
https://eranet-smartenergysystems.eu/Event/24/Webinars-on-the-2018-ERA-Net-SES-Joint-Call-Under-RegSys-FocusInitiative.html
17.07.2018, Webinarium dot. 10-tego konkursu programu Eurostars-2
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-webinar-applicants-helping-smes-innovate
18-20.07.2018, Aveiro, ANM2018: International Conference on Advanced Nanomaterials
http://www.advanced-nanomaterials-conference.com/
19.07.2018, Warszawa, Odbiorca przemysłowy w systemie prawa energetycznego – zakres uprawnień i obowiązków, status
prawny
https://powermeetings.eu/konferencja/odbiorca-przemyslowy-w-systemie-prawa-energetycznego/
25-27.07.2018, Mieres, UK, 2nd International Research Conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment (SEEME)
http://www.ircseeme.com/
23.08.2018, ERA-Net SG+ RegSys – online matchmaking platform i webinaria II
https://eranet-smartenergysystems.eu/Event/24/Webinars-on-the-2018-ERA-Net-SES-Joint-Call-Under-RegSys-FocusInitiative.html
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2-5.09.2018, Międzyzdroje, XVII Międzynarodowa Konferencja: Wymiana Ciepła i Odnawialne Źródła Energi HTRSE-2018
http://www.htrse.zut.edu.pl/
5-6.09.2018, Frankfurt, 3rd Clean Energy Finance Europe Conference
https://www.wplgroup.com/aci/event/clean-energy-finance/
9-12.09.2018, Międzyzdroje, XXII Forum Ciepłowników Polskich
http://www.fcp.org.pl/XXII_FCP_zaproszenie.html
11-12.09.2018, Bruksela, Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie obszaru Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
https://h2020-sc5-info-days-2018.b2match.io/
20-21.09.2018, Bilbao, 9th CEWEP Waste-to-Energy Congress 2018
http://www.cewep.eu/
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.

Instytut Energetyki
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
Tel.: (48 22) 3451-451
Faks: (48 22) 642-83-76
E-mail: cenerg@ien.com.pl

CENERG

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

www.cenerg.com.pl

Realizacja praw dotyczących
danych osobowych
przetwarzanych przez Instytut
Energetyki
Pani/Pana danych osobowe są przetwarzane przez Instytut Energetyki.
Szczegółowe informacje znajdują się
tutaj.
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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.
Newsletter CENERG udostępniany jest na warunkach licencji
CC BY-NC-SA 3.0 PL.

