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WYDARZENIA 

WIADOMOŚCI  

Nowa strona Centrum Integracji badao Energetycznych CENERG 

Szanowni Paostwo! 
Zapraszamy do odwiedzania nowej strony Centrum Integracji Badao Energetycznych – 
http://www.cenerg.com.pl. Na stornie informujemy Paostwa o najnowszych odkryciach naukowych,  
aktualnych możliwościach wsparcia projektów badawczych i rozwojowych, ochrony własności 
intelektualnej oraz wdrażania i komercjalizacji wyników prac naukowych. Ponadto przedstawiamy 
możliwości rozwoju kariery naukowej oraz informacje dotyczące zmian w polityce naukowej paostwa.  
Strona będzie systematycznie rozwijana. Mamy nadzieję, że odpowie na Paostwa potrzeby i będzie 
stanowiła atrakcyjne źródło informacji.  
Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami dotyczącymi funkcjonowania serwisu. Prosimy  
o przesyłanie uwag na adres aneta.swiercz@ien.com.pl. 
Zespół CENERG 
  
Czy sieci inteligentne są opłacalne - artykuł problemowy pracowników Centrum Integracji Badao 
Energetycznych CENERG w portalu CIRE 

W portalu CIRE opublikowany został artykuł problemowy "Sieci inteligentne w Polsce – opłacalne czy 
nie? (Perspektywa odbiorcy energii)". Autorami artykułu są dr inż. Zygmunt Parczewski i inż. Katarzyna 
Łabinowicz, pracownicy Centrum Integracji Badao Energetycznych Instytutu Energetyki.  
W artykule podjęto zagadnienie oceny opłacalności wprowadzania technologii Smart Grids  
na przykładzie wybranego projektu pilotażowego (USA). Wyniki oceny pokazały znaczną redukcję 
popytu na moc i energię szczytową, ale zależną od technologii SG i dynamicznych taryf dla odbiorców. 
Nawet redukcja mocy o 26% nie okazała się atrakcyjna wobec budowy gazowego bloku szczytowego. 
http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252FSieci-inteligentne-w-Polsce-
Perspektywa_odbiorcy-04-02-2013_by_Inst-Energretyki.pdf 
  
Konsultacje publiczne dot. polityki w zakresie technologii energetycznych i innowacji 

W pierwszej połowie 2013 roku Komisja Europejska przewiduje opublikowanie komunikatu 
dotyczącego technologii energetycznych i innowacji. Celem komunikatu będzie określenie perspektyw 
politycznych w zakresie technologii energetycznych i innowacji, będących kontynuacją Energetycznej 
Mapy Drogowej 2050. W ramach przygotowania tego komunikatu Komisja prowadzi konsultacje 
społeczne służące poznaniu opinii oraz pomysłów od wszystkich zainteresowanych stron na temat 
możliwych rozwiązao w zakresie europejskiej polityki dot. technologii energetycznych i innowacji. 
Termin konsultacji 15.03.2013. 
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/konsultacje-publiczne-dot-polityki-w-zakresie-
technologii-energetycznych-i-innowacji 
 
Wykorzystanie energii cieplnej oceanu 

Emisja gazów cieplarnianych, degradacja ekosystemu oraz wysokie ceny paliw kopalnych skłaniają  
do szukania nowych czystych technologii energetycznych. Jedną z nich jest konwersja energii 
termalnej oceanu (ang. Ocean Thermal Energy Conversion - OTEC), pozwalająca odzyskiwad energię 
cieplną zgromadzoną w wodzie oceanicznej. Chod OTEC należy do „czystych” technologii 
energetycznych, nie pozostaje jednak bez wpływu na ekosystem.  
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/wykorzystanie-energii-cieplnej-oceanu 
  
  

 
2013-03-04 Warszawa 
Prawo własności intelektualnej  
w projektach międzynarodowych 
Szkolenie organizowane z myślą  
o naukowcach i osobach 
zarządzających programami 
badawczymi, które są 
zainteresowane pozyskaniem 
wiedzy z zarządzania własnością 
intelektualną w programach 
badawczych. Wykład będzie 
zawierał dużo praktycznych 
wskazówek, w jaki sposób poradzid 
sobie z typowymi problemami 
związanymi z prawem własności 
intelektualnej, na podstawie spraw, 
jakie trafiały do IPR Helpdesk. 
Przedstawione zostaną sprawy nie 
tylko jednostek naukowych, lecz 
także MŚP. 
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci
/imprezy/i.html?id=4891 
 
 
2013-03-04 Warszawa 
Zmiany w energetyce 2013 
Konferencja poświęcona 
omówieniu najważniejszych zmian 
otoczenia regulacyjno-prawnego 
energetyki i ciepłownictwa w 2013 
roku. 
http://www.adventure.pl/energia_
2013_wstep.php 
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PECO zaoferowało swym odbiorcom koocowym energię w całości pochodzącą ze źródeł odnawialnych 

Przedsiębiorstwo PECO (Pensylwania) zaproponowało swoim klientom indywidualnym możliwośd zakupu 
energii w całości pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Firma wprowadziła nową jednostrefową taryfę,  
w której cena za jednostkę energii jest jedynie nieznacznie wyższa od średniej ceny energii w Pensylwanii. 
Dodatkowa opłata gwarantuje odbiorcom finalnym certyfikację i weryfikację źródeł wytwarzania. Nowa 
oferta może stad się rozwiązaniem szczególnie interesującym dla osób chcących zmniejszyd swój 
negatywny wpływ na środowisko. 
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/peco-zaoferowalo-swym-odbiorcom-koncowym-energie-w-
calosci-pochodzaca-ze-zrodel-odnawialnych 
  
Polityka energetyczna Szwecji 

Pod koniec 2012 w San Francisco odbyła się debata dotycząca Inteligentnych Sieci Energetycznych. 
Podczas spotkania Anna-Karin Hatt – minister Technologii Informatycznej i Energii w szwedzkim rządzie, 
przedstawiła ambitne cele rządu w zakresie pro-środowiskowych działao w sektorze energetycznym: 
zwiększenie udziału źródeł odnawialnych do 50%, zwiększenie oszczędności wynikających z efektywności 
energetycznej do 20% oraz zmniejszenie emisji o 40% w porównaniu z rokiem 1990. 
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/polityka-energetyczna-szwecji-190 
  
Nowa technologia magazynowania energii 

Energia elektryczna z odnawialnych źródeł odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w bilansie 
energetycznych świata. Naturalne warunki powodują jednak, że trudno zapewnid jej stabilnośd. 
Oczywistym rozwiązaniem wydaje się magazynowanie nadwyżek energii. Przeszkodę stanowią jednak 
wysokie koszty technologii składowania.  
Grupa naukowców z Harvardu podjęła starania w celu opracowania nowego rodzaju akumulatora. 
Opracowana przez nich technologia – bateria przepływowa, oparta na wykorzystaniu małych przyjaznych 
środowisku organicznych molekuł, stanowi realną i opłacalną perspektywę, możliwą do wykorzystania  
na skalę przemysłową. Jeśli technologię uda się wykorzystad w praktyce, może ona stanowid przełom  
w procesie integracji odnawialnych źródeł energii.  
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/nowa-technologia-magazynowania-energii 
  
Powstanie Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego 

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego powstanie do września 2014 roku  
na Politechnice Krakowskiej. Według władz województwa inwestycja wpisuje się w strategię regionu, 
której jednym z priorytetów jest budownictwo energooszczędne. 
"Z punktu widzenia województwa to bardzo ważna inwestycja, bo zagadnienia energooszczędności są 
istotną częścią strategii rozwoju regionu na najbliższe lata. To może byd jedna z kluczowych specjalności 
Małopolski" - zaznaczył w czwartek marszałek województwa Marek Sowa. 
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/powstanie-malopolskie-laboratorium-budownictwa-
energooszczednego 
  
Nowy portal dla naukowców portalnaukowca.pl 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspólnie z firmą DGA S.A. uruchomił innowacyjną platformę 
szkoleniową dla naukowców - PortalNaukowca.pl. Platforma ma służyd podniesieniu umiejętności 
pracowników naukowo-badawczych.  
Celem pośrednim jest dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb i oczekiwao pracowników naukowo-
badawczych poprzez stworzenie szerokiej bazy programów i form edukacyjnych, zwiększenie  
u pracowników naukowo-badawczych zainteresowania komercjalizacją wyników badao oraz zwiększenie 
dostępu do wiedzy z zakresu zarządzania badaniami i komercjalizacji rezultatów prac badawczych. 
http://portalnaukowca.pl/ 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
2013-03-04 Gdaosk 
Krajowe Dni Informacyjne 
Programu IEE 2013 
Celem spotkao jest przekazanie 
informacji na temat programu,  
w szczególności: warunków 
uczestnictwa, zakresu 
tematycznego oraz priorytetów, 
zasad finansowania, zasad 
wypełniania wniosków, jak również 
podzielenie się doświadczeniami  
w prowadzeniu projektów 
międzynarodowych. 
http://www.cip.gov.pl/index.php?p
=new_p&idg=iee,1&id=903&action
=show  
 
 
2013-03-06 Poznao 
Konferencja "Konkurencja  
na rynku gazu. Uwarunkowania 
prawne" 
Celem konferencji jest ocena 
aktualnych i projektowanych 
regulacji prawnych służących 
liberalizacji rynku gazu w Polsce, jak 
również ich następstw 
ekonomicznych. 
http://konferencja-
gazowa.amu.edu.pl/ 
 
 
2013-03-06 Warszawa 
Białe Certyfikaty - praktycznie  
o efektywności energetycznej 
Spotkanie ma na celu przybliżenie 
zapisów nowej, unijnej regulacji 
dotyczącej efektywności 
energetycznej, a także rozwiązanie 
wszelkich problemów związanych  
z wdrożeniem białych certyfikatów 
w przedsiębiorstwach.  
Podczas seminarium omówione 
zostaną takie zagadnienia jak 
obowiązki i przywileje wynikające  
z Ustawy o efektywności 
energetycznej, procedury 
przetargowe i czynniki wpływające 
na wynik, energooszczędne 
technologie, audyt efektywności 
energetycznej czy system handlu 
białymi certyfikatami, a także 
finansowanie działao związanych  
z efektywnością energetyczną. 
http://scc.com.pl/konferencje/en/
bcc/zaproszenie  
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2013-03-06 Warszawa 
4 Międzynarodowy Kongres 
Energii Odnawialnej greenPOWER 
2013 
Kongres Green Power to miejsce 
spotkao i dyskusji przedstawicieli 
polityki, biznesu i nauki 
zajmujących się rozwojem 
odnawialnych źródeł energii.  
Na Kongresie wypracowywane 
i przedstawiane są strategie 
kształtujące przyszłośd 
energetyczną opartą o rozproszone 
źródła wiatru, słooca, biomasy, 
biogazu i biopaliw, wody a także 
geotermalne.  
http://www.cire.pl/item,69077,7.ht
ml 
 
 
2013-03-06 Bielsko-Biała 
Energooszczędne budynki. 
Teraźniejszośd czy wyzwanie 
przyszłości? 
Celem konferencji jest 
propagowanie wiedzy i zapoznanie 
uczestników z nowymi trendami  
w budownictwie 
energooszczędnym, w tym: 
aktualne wymagania prawne  
(w tym najnowsze Dyrektywy UE), 
najnowsze materiały izolacji 
cieplnej, energooszczędne 
technologie i instalacje (w tym 
stosowanie OZE), instrumenty 
finansowego wsparcia inwestycji 
energooszczędnych, przykładowe 
realizacje zrównoważonego 
budownictwa. 
http://www.cire.pl/item,71466,7.ht
ml 
  
 
2013-03-06 Gliwice 
Raportowanie a audyty projektów 
w 7.Programie Ramowym 
Celem spotkania jest 
przedstawienie zasad poprawnej 
realizacji, rozliczania i audytu 
projektów 7.PR. 
http://www.rpk.polsl.pl/index.php?
option=com_content&view=catego
ry&layout=blog&id=36&Itemid=50 
 
 

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego 

W grudniu 2012 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło Kodeksu Etyki Pracownika 
Naukowego. Kodeks opisuje zasady, wartości i dobre praktyki oraz nierzetelności w badaniach 
naukowych. Kodeks opracowała Komisja do spraw etyki w nauce. 
Publikacje można znaleźd na stronie:  
http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Kodeks_etyki_p
racownika_naukowego_31.12._2012.pdf 
 

Bezpłatny przewodnik po wybranych funduszach na prace B+R 

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii działające w ramach Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza do pobrania bezpłatnej publikacji pt. "Przewodnik 
po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe". 
W publikacji znajdziecie Paostwo opis, cele, wielkości dofinansowania i grupy docelowe ponad 25 
programów wspierających naukę oraz naukę i biznes, m.in. CORNET, COST, Go Global Poland, Patent Plus 
czy Projekty Celowe NOT. 
Przewodnik dostępny jest na stronie: 
http://www.innowacje.zut.edu.pl/dane/przewodnik_po_wybranych_funduszach_na_prace_b&r.pdf 
  
Od 2014 r. 1 proc. podatku CIT na rzecz jednostek naukowych 

Od 2014 r. firmy będą mogły przekazywad 1 proc. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rzecz 
wskazanych przez nie jednostek naukowych - wynika z projektu nowelizacji ustawy o CIT przygotowanego 
przez resorty: finansów oraz nauki i szkolnictwa wyższego. 
"Projekt ustawy zostanie dzisiaj przekazany przez Ministra Finansów do konsultacji społecznych. 
Projektowane rozwiązania są wzorowane na obowiązujących regulacjach dotyczących możliwości 
przekazywania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rzecz organizacji pożytku 
publicznego" - poinformowało PAP w komunikacie Ministerstwo Finansów. 
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/od-2014-r-1-proc-podatku-cit-na-rzecz-jednostek-
naukowych 
  
"Gazeta Wyborcza": Naukowiec zarobi na wynalazku 

Dajmy wynalazcom prawa do ich wynalazków. Jeśli będą wiedzieli, że zarobią na swoich pomysłach, 
częściej będą je wprowadzad na rynek – to częśd "pakietu dla innowacji", do którego dotarła "Gazeta 
Wyborcza". 
Jak mówi minister nauki Barbara Kudrycka, to naukowcy są żywotnie zainteresowani, żeby 
skomercjalizowad wymyślone przez nich technologie. "Zależy nam na tym, żeby to oni mieli prawa  
do wynalazków i ustalali z przedsiębiorcami warunki wdrożenia" – mówi. 
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/gazeta-wyborcza-naukowiec-zarobi-na-wynalazku-nareszcie 
  
Kudrycka: trzeba „uwłaszczyd naukowców” 

To naukowcy, a nie uczelnie powinni mied prawa majątkowe do swoich wynalazków – mówiła minister 
nauki Barbara Kudrycka podczas „Okrągłego Stołu Innowacji”. „Uwłaszczenie naukowców” ma byd 
jednym z impulsów pobudzających komercjalizację polskich wynalazków. 
Minister nauki przedstawiła propozycje, które mają wzmocnid współpracę między nauką a biznesem. 
Jedna z propozycji Ministerstwa zakłada, że prawa majątkowe do wynalazków będą mieli tworzący  
je naukowcy, a nie jak dotąd uczelnie. 
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/kudrycka-trzeba-uwlaszczyc-naukowcow 
  
  
MNiSW ma nowe pomysły na pobudzenie współpracy nauki z biznesem 

Naukowcy będą mieli prawa majątkowe do swoich wynalazków, a firmy będą mogły przekazywad 1 proc. 
CIT na rzecz jednostek naukowych - to niektóre propozycje MNiSW, mające pobudzid współpracę 
przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. 
Pakiet innowacyjnych rozwiązao wypracowanych przez MNiSW minister Barbara Kudrycka przedstawiła  
w środę podczas „Okrągłego Stołu Innowacji”. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu rektorów szkół 
wyższych, przedstawicieli wiodących na polskim rynku firm zainteresowanych współpracą z nauką oraz 
laureaci rządowego programu TOP 500 Innovators. 
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/mnisw-ma-nowe-pomysly-na-pobudzenie-wspolpracy-nauki-
z-biznesem 
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2013-03-07 Düsseldorf, Niemcy 
Successful R&I in Europe 2013: 
Takeoff for Horizon 2020  
Konferencja dotycząca 
innowacyjnych projektów 
badawczo- rozwojowym  
w obszarach takich jak ICT, energia, 
nanomateriały  
i nanotechnologie.  
http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fp
a/evt/aga/?v=757 
 
 
2013-03-07 Warszawa 
Finansowanie projektów  
w 7. Programie Ramowym 
Celem spotkania jest omówienie 
zasad finansowania projektów 
obowiązujących w 7. Programie 
Ramowym. Warsztaty skierowane 
są do służb finansowo-księgowo-
administracyjnych, które zajmują 
się administrowaniem  
i rozliczaniem projektów  
w Programach Ramowych. 
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci
/imprezy/i.html?id=4892 
  
 
2013-03-07 Wrocław 
COST Info Day 
Jak nawiązywad wspólne projekty 
badawcze na szczeblu 
europejskim? Jak zintensyfikowad 
badania w Europie? Czym jest 
europejski program - COST? 
 To kilka pytao, na które 
odpowiedzi poznają uczestnicy 
spotkania „COST Info Day”.  
http://www.eitplus.pl/pl/spotkanie
_informacyjne_programu_cost/308
1/ 
 
 
2013-03-07 Kraków 
Warsztaty dotyczące pilotażowego 
konkursu ERA Chairs 7. Programu 
Ramowego 
Celem spotkania jest omówienie 
zasad pilotażowego konkursu ERA 
CHAIRS  7. Program Ramowego. 
http://www.transfer.edu.pl/pl/szko
lenie,warsztaty-dotyczace-
pilotazowego-konkursu-era-chairs-
7-program-ramowy,53.html 
 

Debata: współpraca naukowców z przedsiębiorcami wciąż niewystarczająca 

Skala współpracy między polskimi naukowcami a przedsiębiorcami jest niewystarczająca. Przyczyną jest 
m.in. brak zachęt dla biznesu np. ulg podatkowych, ale też zły system edukacji – mówili w piątek 
uczestnicy debaty „Czy polska nauka idzie w las?”. 
„W Polsce nie ma połączenia między nauką a biznesem. Nie ma go, bo przez kilka lat nie można zmienid 
świadomości na uczelniach. Amerykanie tę świadomośd zmienili już w XIX wieku. Tam zupełnie inaczej 
myśli się o nauce. Kryterium sukcesu na amerykaoskich uczelniach jest to czy pomysł naukowca można 
zastosowad w życiu” – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Selena FM Krzysztof Domarecki. 
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/debata-wspolpraca-naukowcow-z-przedsiebiorcami-wciaz-
niewystarczajaca 
  
Bieokowska: więcej pieniędzy na innowacje z nowego budżetu UE 

Pieniądze z unijnego budżetu na lata 2014-2020 będą wydawane nieco inaczej niż te z obecnego - 
zapowiedziała w czwartek minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieokowska. Większe wsparcie 
otrzymają m.in. inwestycje związane z innowacjami. 
Na realizację polityki spójności w latach 2014-2020 Polska ma otrzymad niecałe 73 mld euro. Bieokowska 
na wspólnej z premierem czwartkowej konferencji prasowej wskazała, że jej ministerstwo pracuje nad 
sposobem podzielenia pieniędzy z przyszłego budżetu od ponad roku. 
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/bienkowska-wiecej-pieniedzy-na-innowacje-z-nowego-
budzetu-ue 
  
Krakowscy rektorzy chcą zmiany przepisów dotyczących przetargów 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa apeluje do minister szkolnictwa wyższego Barbary 
Kudryckiej o podjęcie energicznych kroków w celu przyśpieszenia zmian w ustawie dotyczącej zamówieo 
publicznych. "MNiSW zaproponowało już odpowiednie zmiany w ustawie Prawo zamówieo publicznych,  
a sam problem był znany ministerstwu już wcześniej" - odpowiada rzecznik resortu. 
„Ustawa jest zupełnie niedostosowana do potrzeb badao naukowych oraz rozwijania innowacyjności” – 
napisali w uchwale członkowie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.  
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/krakowscy-rektorzy-chca-zmiany-przepisow-dotyczacych-
przetargow 
 
15 czerwca piknik naukowy wokół Stadionu Narodowego 

Eksperymenty, pokazy i badacze z całego kraju - tak wyglądad ma otoczenie Stadionu Narodowego  
w Warszawie 15 czerwca. W poniedziałek ogłoszono, że Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki 
Kopernik przez 5 lat odbywad się będzie wokół stadionu. Umowę o partnerstwie w organizacji pikniku 
naukowego podpisali w poniedziałek przedstawiciele Centrum Nauki Kopernik, Polskiego Radia oraz 
Stadionu Narodowego. "Umowa wskazuje nie tylko nową lokalizację pikniku naukowego przez  
co najmniej pięd lat, ale także wskazuje nowego partnera, który wniesie coś, co jest siłą Stadionu 
Narodowego - przyciąganie bardzo różnorodnej i masowej publiczności" - powiedział PAP dyrektor CNK 
Robert Firmhofer. 
http://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/id-15-czerwca-piknik-naukowy-wokol-stadionu-narodowego 
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PRZEGLĄD KONKURSÓW 
   
 
2013-03-11 Wrocław 
CORDIS i Participant Portal  
bez tajemnic - nowe funkcje  
i możliwości 
Warsztaty przybliżą zasady 
funkcjonowania oraz możliwości 
oferowane przez CORDIS oraz 
Participant Portal - serwisy 
związane z tematyką 7. Programu 
Ramowego. Serwis CORDIS oraz 
Participant Portal umożliwiają 
zapoznanie się z bieżącymi 
konkursami, projektami 
realizowanymi oraz dokumentami 
niezbędnymi do złożenia wniosku 
czy realizacji projektu  
w 7. Programie Ramowym. Poprzez 
portale możliwe jest także 
dokonanie rejestracji na eksperta 
oceniającego wnioski  
w 7. Programie Ramowym. 
http://rpk.wroclaw.pl/kategoria/sz
kolenia/ 
  
 
2013-03-12 Warszawa 
Marie Curie Actions Roadshow 
2013 
Podczas spotkania przedstawiona 
zostanie oferta stypendiów 
indywidualnych Marie Curie,  
w ramach których finansowane są 
badania i szkolenia w Europie  
lub poza Europą. Ponadto 
zaprezentowane zostaną 
europejskie instytucje naukowe, 
które zapraszają naukowców  
do przyjazdu w ramach stypendiów 
Marie Curie. 
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci
/imprezy/i.html?id=4897 
  
 
2013-03-14 Słok k/ Bełchatowa 
Materiały i technologie  
w modernizacji i budowie nowych 
bloków energetycznych 
X Konferencji Naukowo-Techniczna 
poświęcona zagadnieniom  
z zakresu materiałów i technologii 
stosowanych zarówno  
w modernizacjach jak i budowie 
nowych bloków energetycznych. 
http://www.rafako.com.pl/aktualn
osci/8872  
  

 

7. PROGRAM RAMOWY  
  
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IDEAS  
ERC-2013-PoC  
W ramach projektów Proof of Concept finansowane są działania prowadzące do komercjalizacji wyników 
badao wygenerowanych w trakcie realizacji grantów ERC. Konkurs skierowany do laureatów grantów ERC 
(ERC Advanced Grant, Consolidator Grant, Starting Grant).  
Termin składania wniosków: 24.04.2013 / 3.10.2013.  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ERC-2013-
PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7 
  
  
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PEOPLE  
FP7-PEOPLE-2013-CIG - MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS  
2-4 letnie projekty badawcze wspierające integrację naukowca w kraju członkowskim UE  
lub stowarzyszonym. Granty przeznaczone są dla doświadczonych naukowców niezależnie  
od posiadanego obywatelstwa.  
Termin składania wniosków: 7.03.2013.  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG 
  
  
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY CAPACITIES  
FP7-ERA CHAIRS-PILOT CALL-2013  
Celem nowej inicjatywy jest przyciągnięcie wybitnych pracowników akademickich do placówek, które 
chcą zaistnied na międzynarodowej scenie najbardziej renomowanych instytucji naukowych  
i zlikwidowanie istniejącej w Europie przepaści w zakresie badao i innowacji oraz szersze uczestnictwo  
w europejskiej przestrzeni badawczej. W ramach programu uniwersytetom lub instytucjom badawczym  
w słabiej rozwiniętych regionach europejskich zostaną przyznane dotacje w wysokości do 2,4 mln euro.  
Termin składania wniosków: 30.05.2013.  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-ERAChairs-PilotCall-
2013&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7 
  
  
WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE WODORU I OGNIW PALIWOWYCH - FCH JU  
Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru i Ogniw Paliwowych jest formą partnerstwa publiczno-prywatnego 
wspierającego badania w zakresie technologii wodoru i ogniw paliwowych. 
Termin składania wniosków: 22.05.2013.  
http://www.fch-ju.eu/content/launch-fch-ju-2013-call-proposals  
  
  
PROGRAM INTELIGENTNA ENERGIA DLA EUROPY - IEE  
Program IEE jest głównym instrumentem Unii Europejskiej wspierającym działania poza-technologiczne  
w dziedzinie energii odnawialnej, poszanowania energii i racjonalizacji zużycia energii w transporcie. 
Przyczynia się do zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej energii dla Europy, wzmacniając europejską 
konkurencyjnośd. IEE jest jedną z trzech części Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności  
i Innowacji na lata 2007-2013 (CIP).  
Termin składania wniosków: 8.05.2013.  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm  
 
 
EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAO NAUKOWO-TECHNICZNYCH - COST  
Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera koordynację 
badao finansowanych z funduszy narodowych, między innymi w obszarze fizyki, chemii, technologii 
materiałowych, nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.  
Termin składania wniosków: 29.03.2013.  
http://www.cost.eu/  
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MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI 
Celem Funduszu jest promocja regionalnego współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez 
wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz inicjatyw związanych  
z wymianą młodzieży i współpracą transgraniczną. 
http://visegradfund.org/ 
Granty standardowe 
Termin składania wniosków: 15.03.2013. 
Granty strategiczne 
Termin składania wniosków: 14.04.2013. 
  
   
FUNADACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ  
www.fnp.org.pl  
  
INTER 
Program skierowany jest do laureatów i stypendystów FNP: doktorantów oraz doktorów (do 6 lat  
po doktoracie). Program składa się ze szkoleo i konkursu popularyzatorskiego, w którym 10 nagrodzonych 
otrzyma po 100 tys. zł na swoje interdyscyplinarne projekty badawcze. 
Termin składania wniosków: 22.03.2013. 
  
HOMING PLUS – ostatni konkurs  
Celem programu jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu (w przypadku uczonych polskich)  
lub przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy) i dynamizowanie rozwoju ich karier naukowych 
poprzez stworzenie im satysfakcjonujących warunków pracy w Polsce i wspieranie ich międzynarodowej 
współpracy naukowej.  
Termin składania wniosków: 29.03.2013.  
  
POMOST – ostatni konkurs 
Finansowanie projektów realizowanych przez badaczy powracających do pracy naukowej po przerwach 
związanych z opieką nad dzieckiem. Projekty mogą byd realizowane przez osoby będące na etapie stażu 
podoktorskiego, zdobywania samodzielności naukowej lub powrotu do samodzielnej pracy naukowej.  
Termin składania wniosków: 29.03.2013.  
  
MENTORING FNP  
Wszyscy laureaci i stypendyści FNP posiadający stopieo naukowy doktora mogą składad wnioski  
do udziału w programie Mentoring FNP, którego celem jest umożliwienie młodym naukowcom pracującym 
w Polsce nawiązania współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi z Polski  
lub z zagranicy.  
Termin składania wniosków: 2.04.2013. 
 
VENTURES - ostatni konkurs  
Celem programu jest zwiększenie liczby innowacyjnych projektów realizowanych przez młodych uczonych  
i zachęcenie studentów, absolwentów i doktorantów do podejmowania pracy naukowej, której wyniki 
mogą znaleźd zastosowanie w gospodarce.  
Termin składania wniosków: 15.04.2013.  
  
IDEE DLA POLSKI  
Program dla laureatów European Research Council (ERC) Starting Grants, którzy zamierzają realizowad 
projekt badawczy finansowany z grantu ERC w polskim ośrodku naukowym. Czas otrzymywania 
stypendium FNP i jego wysokośd zależą od: specyfiki projektu badawczego, dotychczasowych osiągnięd 
naukowych młodego uczonego, a także od okresu, na jaki planuje on pobyt w polskiej jednostce naukowej.  
Nabór ciągły.  
 
PROJEKT SZKOLENIOWY SKILLS 
Projekt jest adresowany przede wszystkim do laureatów i stypendystów FNP. Jego podstawowymi celami 
są: zwiększenie skuteczności naukowców w zakresie zarządzania projektami badawczymi i zespołami 
naukowymi, a także promocji nauki; integracja; wymiana doświadczeo oraz zacieśnienie współpracy 
między uczestnikami projektu. Cele te są realizowane m.in. poprzez: szkolenia i warsztaty, wizyty studyjne 
pracowników sektora B+R w wiodących zagranicznych ośrodkach finansujących naukę, program 
mentoringowy, konferencje i panele dyskusyjne. 
Oferta szkoleo w projekcie SKILLS. 
http://szkolenia.fnp.org.pl 
 

   
2013-03-14 Kraków 
Sukces na wysokim obcasie –  
V Konferencja z cyklu Kobiety  
w nauce i biznesie 
Głównym celem konferencji jest 
zachęcenie uczestników, nie tylko 
kobiet, do rozwijania kariery 
naukowej i biznesowej. Jeśli 
studiujesz, jesteś w trakcie 
doktoratu, pracujesz na uczelni, 
prowadzisz firmę lub dopiero 
planujesz rozkręcid własny biznes - 
ta konferencja jest dla Ciebie! 
http://www.transfer.edu.pl/pl/szko
lenie,sukces-na-wysokim-obcasie-
v-konferencja-z-cyklu-kobiety-w-
nauce-i-biznesie,52.html 
  
2013-03-15 Poznao 
 Zostao ekspertem Komisji 
Europejskiej 
Podczas spotkania przedstawione 
zostaną poparte doświadczeniami 
praktycznymi informacje jak zostad 
ekspertem Komisji Europejskiej. 
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php 
 
2013-03-18 Warszawa 
Audytor efektywności 
energetycznej  
Szkolenie przygotowujące  
do wykonywania audytów 
efektywności energetycznej 
zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia  
10 sierpnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu audytu 
efektywności energetycznej (Dz. U. 
z 27.08.2012 poz. 962). 
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013031
8_20130322_a 
 
2013-03-19 Poznao 
CORDIS oraz PARTICIPANTS' 
PORTAL bez tajemnic. Nowe 
funkcje i możliwości. Serwisy 
informacyjne o 7.PR UE 
Szkolenie dotyczące stron 
poświęconych 7.PR: CORDIS oraz 
PARTICIPANTS' PORTAL. 
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php 
 
2013-03-19 Warszawa 
Seminarium IEn 
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MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  
http://www.nauka.gov.pl/  
  
STYPENDIA NAUKOWE DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW  
Na podstawie zgłoszonych wniosków co roku Minister przyznaje stypendia naukowe dla wybitnych, 
zatrudnionych w jednostkach naukowych młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie 
ukooczyli 35. roku życia. Stypendium naukowe może byd przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. 
Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszad rady naukowe, rady wydziałów lub organy 
reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.  
Termin składania wniosków: 31.03.2013.  
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/stypendia-dla-mlodych-
naukowcow/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/artykul/regulamin-przyznawania-stypendiow-dla-
wybitnych-mlodych-naukowcow-zatwierdzony/  
  
GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII 
EUROPEJSKIEJ 
Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyd 
międzynarodowe konsorcjum i podjąd się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu 
badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych  
na realizację zadao mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie 
konkursowe (call for proposals) ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią 
podmiot. 
Termin składania wniosków: 30.05.2013. 
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ogloszenie-ministra-nauki-i-
szkolnictwa-wyzszego-o-vii-edycji-konkursu-granty-na-granty-wsp/ 
 
PROGRAM POLONIUM – PROGRAM WSPÓŁPRACY POLSKO-FRANCUSKIEJ 
Program obejmuje projekty badawcze uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami 
badawczymi. Projekty mogą byd przedstawione w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę 
naukową, przy czym w najbliższym konkursie preferowane będą projekty o tematyce energetycznej, 
łącznie z energią atomową.  
Termin składania wniosków: 31.05.2012. 
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladania-
wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2014-15/ 
  
PROGRAM DAAD SŁUŻĄCY WSPIERANIU KOSZTÓW WYMIANY OSOBOWEJ PRZY REALIZACJI POLSKO- 
NIEMIECKICH PROJEKTÓW NAUKOWYCH W LATACH 2014 – 2015  
Celem programu jest intensyfikacja współpracy między polskimi i niemieckimi grupami naukowców 
pracującymi nad określonym przedsięwzięciem naukowym. Program wspiera koszty mobilności 
naukowców.  
Termin składania wniosków: 31.07.2013.  
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladania-
wnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osob-1/ 
  
 DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA  
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma byd przyznana dotacja.  
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/formularze/formularze/artykul/zalaczniki-
do-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-13-pazdziernika-2010-1/  
 
INWESTYCJE BUDOWLANE   
Wniosek składa się w terminie do 31.08 roku poprzedzającego rok, w którym ma byd przyznana dotacja. 
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/formularze/formularze/artykul/zalaczniki-
do-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-13-pazdziernika-2010/ 
 
  
  
 
 
 
 
  

   
2013-03-20 Poznao 
Zarządzanie projektami 
międzynarodowymi w 7.PR 
Spotkanie poświęcone aspektom 
teoretycznym popartym 
dwiczeniami praktycznymi 
dotyczącymi zarządzania 
projektami międzynarodowymi  
7.PR. 
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php 
 
 
2013-03-21 Katowice 
Forum Biomasy 
Wydarzenie dotyczące biomasy,  
w tym najbardziej aktualnych 
informacji z otoczenia 
legislacyjnego dotyczących rynku 
energii z biomasy. 
http://scc.com.pl/konferencje/en/
bkat/pl/ 
 
 
2013-03-25 Warszawa 
 Szkolenie z pisania tekstów 
naukowych (dla 
początkujących/średniozaawanso
wanych) 
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej  
w ramach projektu SKILLS 
organizuje szkolenia podnoszące 
kwalifikacje naukowców w zakresie 
komunikacji, współpracy 
interdyscyplinarnej i zarządzania. 
Szkolenia dla laureatów lub 
stypendystów FNP. 
http://www.fnp.org.pl/zapraszamy-
na-szkolenia-z-pisania-tekstow-
naukowych/ 
  
 
2013-03-25 Wrocław 
 Jak prawidłowo przygotowad 
raport do projektu w 7.PR? 
Szkolenie adresowane jest do osób 
realizujących projekty oraz do służb 
finansowo-księgowych, które 
zajmują się administrowaniem  
i rozliczaniem projektów  
w programach ramowych. Podczas 
szkolenia omówione zostaną 
zasady rozliczania projektów 
realizowanych w 7. Programie 
Ramowym w kontekście 
sprawozdao finansowych  
i audytów. 
http://rpk.wroclaw.pl/kategoria/sz
kolenia/ 
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2013-03-26 Poznao 
Kariera naukowa w Europie. 
Możliwości finansowania 
stypendiów dla doktorantów  
i młodych doktorów 
Spotkanie dotyczące możliwości 
stypendialnych oferowanych przez 
różne organizacje - DAAD, SCIEX, 
Komisja Fulbrighta, stypendia 
programu Marie Curie i portal 
EURAXESS. 
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szko
lenia-naszeszkolenia.php 
  
 
2013-03-27 Warszawa 
Szkolenie z pisania tekstów 
naukowych (dla zaawansowanych) 
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej  
w ramach projektu SKILLS 
organizuje szkolenia podnoszące 
kwalifikacje naukowców w zakresie 
komunikacji, współpracy 
interdyscyplinarnej i zarządzania. 
Szkolenia dla laureatów lub 
stypendystów FNP. 
http://www.fnp.org.pl/zapraszamy-
na-szkolenia-z-pisania-tekstow-
naukowych/ 
  
 
2013-03-27 Gliwice 
CORDIS, Partners Service  
i Participant Portal- nowe funkcje  
i możliwości 
Spotkanie dotyczące stron CORDIS  
i Participant Portal - oficjalnych 
serwisów dotyczących 7. PR. 
http://rpk.polsl.pl/ 
 
 
2013-04-09 Warszawa 
Polski Energy Manager 
Celem szkolenia jest przekazanie 
wiedzy na temat racjonalnego 
użytkowania energii, poznanie 
podstaw prowadzenia polityki 
zarządzania energią w zakładach 
przemysłowych oraz związanych  
z tym korzyści ekonomicznych oraz 
określenie roli i zadao Energy 
Managera i audytora 
wewnętrznego w zakładzie 
przemysłowym.  
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013040
9_20130411_a 
 
 

NARODOWE CENTRUM NAUKI  
www.ncn.gov.pl 
  
HARMONIA  
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej. 
Termin składania wniosków: 15.03.2013. 
 
MAESTRO 
Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu 
realizację pionierskich badao naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, 
wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą byd odkrycia naukowe. 
Termin składania wniosków: 15.03.2013.  
  
STAŻE PODOKTORSKIE  
Konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. 
Termin składania wniosków: 15.03.2013.  
  
STYPENDIA DOKTORSKIE NCN 
Konkurs na stypendia doktorskie. 
Termin składania wniosków: 15.03.2013.  
  
SYMFONIA 
Konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których 
badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi 
dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw  
w nauce. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację międzydziedzinowego projektu 
badawczego obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych: Nauki 
Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki Ścisłe i Techniczne, Nauki o Życiu  może wystąpid jednostka 
naukowa bądź konsorcjum naukowe. 
Termin składania wniosków: 15.03.2013. 
  
OPUS  
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury 
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 
Termin składania wniosków: 15.06.2013. 
  
PRELUDIUM  
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 
Termin składania wniosków: 15.06.2013. 
  
 
NARODOWE CENTRUM BADAO I ROZWOJU  
www.ncbir.gov.pl 
 
ERA-NET IB 
Konkurs finansuje badania obejmujące zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej m.in. 
Biological processing (including separation and conversion) of biomass, including from side streams, and 
other renewable carbon sources into value added products. Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo. 
Termin składania  wniosków wstępnych: 26.03.2013. 
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era/konkursy/art,1810,iv-edycja-
miedzynarodowego-konkursu-na-projekty-naukowe-w-ramach-programu-era-net-ib.html 
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2013-04-09 Czeladź 
Warsztaty: Aspekty środowiskowe 
w przemyśle wydobywczym  
i energetyce 
Warsztaty dotyczące kluczowych 
zagadnieo nowej ustawy  
o odpadach wydobywczych i innych 
aktów prawnych regulujących ten 
obszar; alternatywnych sposobów 
pozbycia się odpadów 
wydobywczych, czyli jak zamienid 
odpadowy problem w nowy 
produkt przynoszący dochód; 
sporządzania dobrego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 
sprawdzonych metod rekultywacji  
i rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych. 
http://www.trioconferences.pl/ 
 
 
2013-04-16 Tatrzaoska Łomnica, 
Słowacja 
VI Forum Dyskusyjne 
Doświadczenia eksploatacyjne 
instalacji odsiarczania spalin 
Organizowane w cyklu dwuletnim 
Forum służy wymianie doświadczeo 
przedstawicieli energetyki 
zawodowej i przemysłowej 
eksploatujących lub planujących 
budowę IOS oraz prezentacji 
nowych zagadnieo w dziedzinie 
odsiarczania, obejmujących 
technologie, prawo, finansowanie 
inwestycji, ochronę środowiska itd. 
http://www.cire.pl/item,64806,7.ht
ml 
 
 
2013-04-18 Bruksela, Belgia 
III Kongres Europejskiego 
Stowarzyszenia Badao 
Energetycznych EERA 
W trakcie Kongresu odbędzie się 
specjalna sesja z udziałem członków 
Komitetu Wykonawczego EERA 
dedykowana strategicznym 
kierunkom rozwoju EERA  
i problemom pogłębienia 
współpracy. Instytut Energetyki jest 
członkiem Komitetu 
Wykonawczego EERA od roku 2009. 
http://www.eera-set.eu/ 
 
 

  
INICJATYWY CORNET  
Inicjatywa CORNET jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badao 
konkretnych branż przemysłowych. Badania branżowe są badaniami przeprowadzanymi na użytek 
szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich MŚP. Ich inicjatorami są zrzeszenia 
firm a wykonawcami wyspecjalizowane jednostki naukowe, działające na rzecz konkretnego sektora 
przemysłowego.  
Termin składania wniosków: 28.03.2013.  
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-
cornet/aktualnosci/art,1632,planowany-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet-oraz-spotkanie-
brokerskie.html 
http://www.cornet-era.net/ 
  
EUROSTARS   
Projekty realizowane przez konsorcja, liderem jest MSP, tematyka dowolna, ukierunkowana rynkowo. 
Termin składania wniosków: 4.04.2013. 
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/ 
 
ERA-NET ECO-INNOVERA 
Celem ERA-NET Eco-Innovera jest wspieranie badao i upowszechnianie wiedzy w obszarze eko-innowacji, 
m.in. rozwoju „zielonych” technologii, procesów, produktów i usług.  
Termin składania wniosków wstępnych: 8.04.2013. 
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eco-innovera/konkursy/art,1776,otwarcie-2-
konkursu-w-ramach-era-net-eco-innovera.html  
 
EUREKA 
Celem projektów jest opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii 
produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi; rezultaty projektu muszą mied szansę zaistnied  
na rynku międzynarodowym. Projekty realizowane przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych paostw 
członkowskich   EUREKI. 
Termin składania wniosków: 15.04.2013.  
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/ 
 
PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH WSPÓŁPRACY POLSKO-TAJWAOSKIEJ 
Wniosek może dotyczyd obszarów tematycznych takich jak energia odnawialna, środowisko – zasoby 
wodne, środowiskowe systemy monitorujące, eko-innowacje. Projekt musi byd realizowany przy 
współudziale uczestników z obu paostw, przy założeniu zrównoważonego wkładu w realizację zadao 
badawczych. Budżet przeznaczony na pojedynczy projekt wynosi 30 000 euro/rok na okres 3 lat. 
Termin składania wniosków: 24.04.2013 (godz. 12). 
http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-
dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,1859,polsko-tajwanski-konkurs-na-wspolne-projekty-badawcze-w-
ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2013.html 
  
ERA-NET BIOENERGY 
Międzynarodowe projekty badawcze w obszarach: small-scale systems for thermochemical biomass 
conversion to heat and power, small-scale solid biomass conversion: development and implementation of 
innovative CHP methods for solid biomass conversion, emission reduction technologies, systems 
combining small-scale bioenergy with other renewable technologies. O dofinansowanie udzielane przez 
NCBiR mogą wnioskowad polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy. 
Termin składania wniosków wstępnych: 13.05.2013. (godz. 13 CET). 
http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-
bioenergy/art,1862,konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze-pt-small-scale-heat-and-power-
production-from-solid-biomass-.html 
http://www.eranetbioenergy.net 
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2013-04-24 Wiedeo, Austria 
European Algae Biomass 
Konferencja dotycząca najnowszych 
technologii wykorzystania glonów 
do celów energetycznych, produkcji 
biopaliw i wychwytywania CO2 przy 
pomocy alg. 
http://www.wplgroup.com/aci/con
ferences/eu-eal3.asp 
 
2013-04-24 Warszawa 
VIII Konferencja i Targi PSEW 2013 
- Rynek energetyki wiatrowej  
w Polsce 
Uczestnicy Konferencji będą mogli 
zapoznad się z oceną bieżącej 
sytuacji na rynku, zdobyd 
informacje na temat najnowszych 
trendów oraz usłyszed najbardziej 
aktualne prognozy rozwoju 
energetyki wiatrowej w Polsce,  
Europie i na świecie. Będzie  
to również okazja do poznania 
rozwiązao wielu palących 
problemów prawnych, 
technologicznych czy związanych  
z kwestiami finansowania.  
http://www.cire.pl/item,69434,7.ht
ml 
 
2013-04-24 Gdaosk 
Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 
Szczyt ma na celu zebranie 
przedstawicieli sektora 
energetycznego, kluczowych 
instytucji finansowych oraz 
polityków i ekonomistów celem 
przeprowadzenia dyskusji 
ukierunkowanej na zdefiniowanie 
barier (regulacyjnych, 
infrastrukturalnych, systemowych), 
zagrożeo i szans dla dalszego 
rozwoju polskiej gospodarki. 
http://www.ecb.biz.pl/ose/  
 
2013-05-14 Warszawa 
Audytor efektywności 
energetycznej  
Szkolenie przygotowujące  
do wykonywania audytów 
efektywności energetycznej 
zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia  
10 sierpnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu audytu 
efektywności energetycznej (Dz. U. 
z 27.08.2012 poz. 962). 
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013051
4_20130516_a 

WSPARCIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W SKALI DEMONSTRACYJNEJ 
NCBiR planuje uruchomienie przedsięwzięcia pilotażowego dotyczącego wsparcia badao naukowych  
i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej. Głównym celem przedsięwzięcia będzie wzmocnienie 
transferu wyników badao do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięd w zakresie opracowania nowej 
technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali 
demonstracyjnej. Głównymi adresatami wsparcia są przedsiębiorcy, konsorcja naukowe oraz organizacje 
badawcze. Obecnie w NCBiR trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla I konkursu, 
którego uruchomienie planowane jest w marcu 2013 roku. Nabór potrwa 45 dni. 
Założenia przedsięwzięcia: 
http://ncbir.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/pilot/instalacje_demostracyjne_opis.p
df  
 
PATENT PLUS 
Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie 
ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników 
badao naukowych lub prac rozwojowych. 
Nabór wniosków planowany jest na kwiecieo- maj 2013. 
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/ 
 
INNOTECH  
INNOTECH jest programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych 
przedsięwzięd z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym 
wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech). Program skierowany 
jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników 
badao, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.  
Nabór wniosków planowany jest na kwiecieo – maj 2013. 
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innotech/ 
  
GO_GLOBAL.PL – PRZEDSIĘWZIĘCIE PILOTAŻOWE 
Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badao 
naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych. 
Nabór wniosków planowany jest na kwiecieo – czerwiec 2013. 
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/art,1602,pierwszy-konkurs-w-ramach-go_global-
pl.html 
 
BRIDGE – PRZEDSIĘWZIĘCIE PILOTAŻOWE  
Celem programu jest wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez rozwijanie, 
testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych. 
Nabór w trybie ciągłym. 
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/bridge/ 
 
 
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
http://www.nfosigw.gov.pl/ 
 
GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH 
Gekon jest kompleksowym instrumentem finansowym przygotowanym wspólnie przez NFOSiGW i NCBiR. 
Dofinansowanie przeznaczone będzie na przeprowadzenie badao naukowych, prac rozwojowych oraz 
wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych w poniższych 
obszarach: środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego, efektywnośd energetyczna  
i magazynowanie energii, ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód, pozyskiwanie energii z czystych 
źródeł, nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu 
odpadów. 
Termin składania wniosków: 14.03.2013. 
http://program-gekon.pl/ 
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2013-05-20 Warszawa 
 Audytor efektywności 
energetycznej  
Szkolenie przygotowujące  
do wykonywania audytów 
efektywności energetycznej 
zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia  
10 sierpnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu audytu 
efektywności energetycznej (Dz. U. 
z 27.08.2012 poz. 962). 
http://www.pjcee.pl/index_.phtml
?item=szkolenia&item1=_2013052
0_20130524_a 
 
 
2013-05-22 Szczyrk 
Forum Dyskusyjne „Diagnostyka  
i chemia dla energetyki”  
Podczas forum specjaliści 
Energopomiaru i zaproszeni goście 
będą prezentowad doświadczenia 
eksploatacyjne, wyniki pomiarów  
i badao, a także nowe możliwości 
techniczne w zakresie diagnostyki, 
oczyszczania urządzeo i instalacji, 
chemii energetycznej, antykorozji, 
gospodarki wodno-ściekowej  
i pomiarów fizykochemicznych. 
http://www.energopomiar.com.pl/
index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=77%3Aviii-forum-
dyskusyjne-diagnostyka-i-chemia-
dla-
energetyki&catid=50&Itemid=90 
  
 
2013-06-06 Kopenhaga, Dania 
European Biomass Conference & 
Exhibition 
Konferencja i wystawa dotycząca 
biomasy odbędzie się w czerwcu 
2013 roku w Kopenhadze. Podczas 
konferencji przedstawione zostaną 
najważniejsze techniczne  
i biznesowe problemy rynku 
biomasy, omówione zostaną 
zasoby rynku oraz polityki  
i regulacje dotyczące sektora. 
http://www.conference-
biomass.com/ 
  
 
 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII - CZĘŚD 1 - DOFINANSOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH  
I ELEKTROENERGETYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
Rodzaj przedsięwzięd objętych konkursem: audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach,  
w których minimalna wielkośd przeciętnego zużycia energii koocowej (suma energii elektrycznej  
i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000 
MWh/rok. 
Planowany termin składania wniosków: 30.04.2013, 28.06.2013. 
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-
energii/dofinansowanie-audytow-i-zadan-inwestycyjnych/ 

 
LEMUR – ENERGOOSZCZĘDNE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – KONSULTACJE  
Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych 
energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Program będzie wdrażany w latach 2013 – 2020.  
Nabory wniosków będą odbywad się w trybie ciągłym od 6.05.2013. 
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-
energii/lemur/ 
 
LIFE+  
LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie  
na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie 
procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska 
oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązao dla problemów dotyczących ochrony środowiska.  
Przewidywany termin składania wniosków na współfinansowanie przez NFOSiGW: 7.05.2013. 
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,81,informacja-o-naborach-w-roku-2013-w-ramach-
programow-priorytetowych-obowiazujacych-w-nfosigw.html 
Przewidywany termin składania wniosków: 25.06.2013.  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  
 
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII - CZĘŚD 2 - DOFINANSOWANIE ZADAO INWESTYCYJNYCH 
PROWADZĄCYCH DO OSZCZĘDNOŚCI ENERGII LUB WZROSTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
PRZEDSIĘBIORSTW 
Celem Części 2 Programu jest dofinansowanie przedsięwzięd inwestycyjnych realizowanych przez 
przedsiębiorców, prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych 
oszczędności energii. 
Planowany termin składania wniosków: 28.06.2013. 
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-
energii/dofinansowanie-audytow-i-zadan-inwestycyjnych/ 
  
PROGRAM „KWAKA” DOTYCZĄCY LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI  
Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM10, PM2,5 
oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w strefach, w których występują znaczące 
przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeo tych zanieczyszczeo i dla których 
opracowane zostały programy ochrony powietrza, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeo.  
Termin składania wniosków: 21.08.2013.  
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/kawka/kawka---nabor-i/ 
   
OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  
Założenia Programu dotyczą termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (wraz z wymianą 
oświetlenia wbudowanego) i możliwości zastąpienia istniejących źródeł zaopatrujących przedmiotowe 
budynki, nowoczesnymi, w tym wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się,  
że Beneficjentami Programu mogą byd jednostki sektora finansów publicznych i podmioty niepubliczne 
realizujące zadania publiczne. Planowane jest przeprowadzenie jednego naboru w II kwartale 2013 roku 
(czerwiec-wrzesieo 2013). 
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/aktualnosci/art,11,informacja-o-planowanych-
naborach.html 
http://www.eog.gov.pl/aktualnosci/Strony/Podpisano_umowe_ws_Oszczedzanie_energii.aspx 
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MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZYNYCH 
 
EDUKACJA GLOBALNA 2013 
Przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeostwa  
i nawiązujące do problemów i wyzwao rozwojowych na świecie. Jest to częśd kształcenia obywatelskiego  
i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności 
globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym 
całej ludzkości. Do aktualnych wyzwao globalnych zaliczyd można m.in.: zapewnienie bezpieczeostwa  
na świecie, poprawę jakości życia w krajach Globalnego Południa, zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju. 
Termin składania wniosków: 11.03.2013. 
http://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadania,publicznego,Edukacja,globalna,2013,1700
.html 
  
  
INNE 

 
NABÓR DO RADY MŁODYCH NAUKOWCÓW 
Rada Młodych Naukowców jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej 
członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane zadania. Członkiem Rady może zostad osoba 
przed 35. rokiem życia, która posiada m.in. znaczące osiągnięcia naukowe, ma nieposzlakowaną opinię  
i przestrzega zasad etyki naukowej. 
Termin składania aplikacji: 18.03.2013. 
 http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/nabor-kandydatow-na-
czlonkow-rady-mlodych-naukowcow-iv-kadencji/ 
 
 
GRASZ O STAŻ 
"Grasz o staż" jest ogólnopolskim konkursem organizowanym przez PwC oraz "Gazetę Wyborczą".  
Co roku umożliwia spotkanie pracodawców z wyróżniającymi się na rynku studentami i absolwentami.  
Konkurs umożliwia młodym ludziom z całej Polski spróbowad sił w grze o płatne merytoryczne praktyki  
w najbardziej renomowanych firmach oraz organizacjach rządowych i pozarządowych. Oprócz tego  
na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody dodatkowe, których celem jest zwiększenie ich 
konkurencyjności na rynku pracy. 
Termin zgłaszania aplikacji: 8.04.2013.  
https://grasz.pl/ 
  
  
SCIENCE AWARD ELECTROCHEMISTRY 
Konkurs dla badaczy zajmujących się budowaniem wydajnych akumulatorów i gromadzeniem energii. 
Główna nagroda to 50 tys. euro.  
Termin składania wniosków: 15.06.2013. 
http://www.science-award.com/en/sae/ 
 
  
W przeglądzie nie uwzględniono: kredytów, finansowania dla MSP z PARP i MG, programów dla MSP,  
w których mogą zatrudniad naukowców, programów współpracy z brokerami technologii, programów 
niewspółfinansowanych, programów termomodernizacji itp. dla jednostek naukowych.  
 

   
2013-06-12 Jurata 
XVI Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Aktualne Problemy  
w Elektroenergetyce APE'13” 
Celem Konferencji jest prezentacja 
aktualnych problemów 
elektroenergetyki oraz kreowanie 
jej perspektyw rozwojowych. 
Prezentowane i dyskutowane będą 
zagadnienia: techniczne, 
bezpieczeostwa 
elektroenergetycznego, zmian 
struktur oraz ich integracja  
z systemem elektroenergetycznym. 
http://www.ely.pg.gda.pl/ape/APE
13/ 
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