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Większy nadzór ministrów 

nad instytutami badawczymi,  

w tym powoływanie dyrekto-

rów instytutów bez przepro-

wadzania konkursu, umożliwia 

nowelizacja ustawy o instytu-

tach badawczych oraz ustawy 

Prawo geologiczne i górnicze, 

którą 25. stycznia 2017 roku 

podpisał prezydent Andrzej 

Duda. 

W Polsce istnieje 115 instytu-

tów badawczych, w tym 17 

o k r e ś l a n y c h  m i a n e m 

"państwowych". Ich zadaniem 

jest prowadzenie badań nauko-

wych i prac rozwojowych 

ukierunkowanych na ich wdro-

żenie i zastosowanie w prakty-

ce. W lipcu 2016 r. prezydent 
Andrzej Duda podpisał noweli-

zację ustawy o instytutach 

badawczych, która zwiększyła 

wpływ ministrów na wybór  

i odwoływanie władz podle-

głych im państwowych instytu-

tów badawczych (PIB) oraz 

składu rad naukowych. Obec-

na zmiana dotyczy pozostałych 

98 placówek. 

W myśl nowych zapisów mini-

ster będzie miał możliwość 

powołania i odwołania dyrek-

tora instytutu badawczego bez 

udziału rady naukowej i rozpi-

sania konkursu. Dotychczas  

w przypadku odwołania dyrek-

tora instytutu minister nadzo-

rujący mógł wyznaczyć do 

pełnienia obowiązków dyrek-

tora spośród jego zastępców. 

W noweli przewidziano, że 

minister będzie mógł wyzna-

czyć każdą osobę - również 

spoza instytutu - spełniającą 

dotychczasowe kryteria okre-

Większy nadzór ministrów nad instytutami 

badawczymi - prezydent podpisał ustawę 

ślone w ustawie. W nowelizacji 

wyłączono jedynie wymóg zna-

jomości języka obcego. 

Nowelizacja wprowadza też 

zmiany dotyczące rady nauko-

wej. Obecnie w jej skład wcho-

dzi co najmniej 50 proc. pra-

cowników naukowych i badaw-

czo-technicznych instytutu. 30-

50 proc. stanowią natomiast 

osoby spoza instytutu, powołane 

przez ministra nadzorującego. 

Teraz pracownicy instytutu 

stanowić będą co najmniej 40 

proc. składu rady, a osoby po-

wołane przez ministra - co naj-

mniej 50 proc. W myśl nowych 

zapisów przewodniczącego rady 

naukowej wybrać można tylko 

spośród osób powołanych do 
grona przez ministra nadzorują-

cego. Do tej pory przewodni-

czący rady naukowej IB musiały 

być osoby z co najmniej stopień 

doktora habilitowanego. We-

dług nowego zapisu osoba ta 

będzie mogła legitymować się 

stopniem doktora. Nowela mo-

dyfikuje zapisy dotyczące pracy 

zespołów roboczych powoływa-

nych w celu opiniowania utwo-

rzenia, przekształcenia, reorga-

nizacji lub likwidacji instytutu 

badawczego. Teraz będą mu-

siały wydać opinię w terminie 

2 miesięcy, a nie tak jak było 

dotychczas – 3 miesięcy. Po-

nadto ustawa skraca terminy 

w postępowaniach dotyczą-

cych uchylania uchwał rad 

naukowych. 

Zmiany w ustawie o instytu-

tach badawczych spowodowa-

ły potrzebę korekty zapisów 

dotyczących sposobu powoła-

nia dyrektora Państwowego 

Instytutu Geologicznego – PIB, 

określonych w ustawie Prawo 

geologiczne i górnicze. 

Ustawa weszła w życie 14 dni 

od jej ogłoszenia. 

https :/ /cenerg. ien .com.pl/
wiadomosc/items/wiekszy-

n a d z o r - m i n i s t r o w - n a d -

ins tytu tami -badawczymi -

prezydent-podpisal-ustawe-

2354 
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w ten sposób: Toyota Mirai, ale na 

brytyjskich drogach można też wypa-

trzeć niewielką liczbę aut Hyundai 

ix35 Fuel Cell, zaś Honda Clarity 

niedawno trafiła do kierowców  

w ramach projektu HYFIVE. Honda 

jest jednym z pięciu producentów 

samochodów, którzy dostarczą 185 

pojazdów napędzanych ogniwami 

paliwowymi klientom w Austrii, Da-
nii, Niemczech, Włoszech, Szwecji  

i Zjednoczonym Królestwie. 

Mimo iż wodorowe ogniwa paliwowe 

wymagają jeszcze wielu prac rozwo-

jowych i inwestycji infrastruktural-

nych, w tym m.in. budowy wystarcza-

jącej liczby stacji tankowania, już 

obserwuje się wzrost liczby zamó-

wień ogniw paliwowych.  W 2016 r. 

w sektorze przemysłowym dostawy 

te wzrosły o dwie trzecie w porów-

naniu do poziomu z 2015 r., a pojem-

ność transportowa ogniw paliwo-

wych podwoiła się do 280 MW. 

Wodór na stacji tankowania  

w Cobham jest wytwarzany na miej-

scu za pomocą elektrolizera, który 

został zaprojektowany w taki sposób, 

aby wykorzystywać nadwyżki energii 

odnawialnej z farm wiatrowych  

i innych źródeł. Sieć wysyła sygnał  

o możliwości rozpoczęcia pracy do 

elektrolizera, który jest w stanie urucho-

mić się i zatrzymać w ciągu około pół 

sekundy.    

To trzecia lokalizacja w Zjednoczonym 

Królestwie i siódma stacja tankowania 

wodoru w tym kraju, ale pierwsza, która 

została otwarta przy autostradzie i par-

kingu publicznym.  

Matthew Tipper, wiceprezes Future Fu-

els w firmie Shell powiedział: „Wodór 
ma potencjał, by stać się w przyszłości 

czystym i wszechstronnym paliwem 

transportowym, a stacja tankowania 

wodoru w Cobham jest jednym ze spo-

sobów, w które Shell wspiera stosowa-

nie paliw alternatywnych, aby wnieść 

swój wkład w transformację sektora 

energetycznego. Dzięki temu klienci 

posiadający pojazdy elektryczne napę-

dzane wodorowymi ogniwami paliwowy-

mi zyskają możliwości prostego i szyb-

kiego tankowania na jednej z najwięk-

szych stacji paliwowych w Zjednoczo-

nym Królestwie”.  

Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/uklady-pozyskiwania-energii-z-

wie lu-zrode l -do-nowej-generac j i -

urzadzen-do-noszenia-na-ciele 

-miast-od-produkcji-po-zuzycie 
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W ramach finansowanego ze środ-

ków UE projektu HYFIVE firma Shell 

uruchomiła w Cobham nowa stację 

tankowania wodoru. To pierwsza  

z trzech takich stacji, które firma Shell 

zamierza otworzyć w 2017 r. w Zjed-

noczonym Królestwie.  

„Projekt HYFIVE, realizowany w ra-

mach Wspólnego Przedsięwzięcia 

FCH, już przyniósł ważne wyniki  
i przyczynił się do rozwiązania istot-

nych problemów UE, niemniej cieszy-

my się z dołączenia do przedsięwzię-

cia ważnego podmiotu z sektora prze-

mysłowego” – stwierdził Bart Bie-

Buyck, dyrektor wykonawczy Wspól-

nego Przedsięwzięcia Wodoru  

i Ogniw Paliwowych (Wspólne Przed-

sięwzięcie FCH). „Otwarcie pierwszej 

stacji firmy Shell w Zjednoczonym 

Królestwie umacnia zobowiązanie 

sektora do odchodzenia od paliw 

kopalnych”. 

Stacje są przeznaczone do tankowania 

pojazdów elektrycznych zasilanych 

wodorowymi ogniwami paliwowymi, 

które przekształcają wodór w energię 

elektryczną, odprowadzając przez 

rurę wydechową jedynie ciepło i wo-

dę. Na terenie Zjednoczonego Króle-

stwa w salonach jest na razie dostęp-

ny tylko jeden samochód zasilany  

Zjednoczone Królestwo ma pierwszą stację tankowania 

wodoru 
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Szansa na zupełnie nowe "druty" przewodzące prąd 

Zastąpienie "drutów", które każdy  

z nas ma w domu, nowymi, niepowo-

dującymi strat prądu nadprzewodni-

kami - taki efekt mogą dać badania 

zespołu dr. hab. Tomasza Klimczuka. 

Nad nowymi drogami odkrywania 

materiałów nadprzewodzących pracu-

je zespół dra hab. Tomasza Klimczuka 

z Wydziału Fizyki Technicznej i Mate-

matyki Stosowanej Politechniki Gdań-

skiej. 

"Jeśli staniemy w miejscu i nie będzie-

my szukali nowych związków i mate-

riałów, to z całą pewnością nie będzie 

postępu technologicznego" – mówi dr 

hab. inż. Tomasz Klimczuk. "Szukamy 

nowych nadprzewodników, bo są po 

prostu potrzebne" - tłumaczy i doda-

je, że świat czeka na to, żeby zastąpić 

>druty<, które każdy z nas ma  
w domu, nowymi, niepowodującymi 

strat prądu. 

Nadprzewodniki - czytamy na stronie 

internetowej Politechniki Gdańskiej - 

to materiały, które trzeba intensywnie 

chłodzić ciekłym helem lub ciekłym 

azotem, ponieważ dopiero poniżej 

tzw. temperatury krytycznej nie wy-

kazują one oporu elektrycznego. 

Oznacza to, że prąd elektryczny po-

wstały w pętli wytworzonej z takiego 

materiału będzie płynął bez strat, 

dopóki pętla ta będzie pozostawać 

poniżej temperatury krytycznej. 

Obecnie nadprzewodniki wykorzysty-

wane są np. w urządzeniach medycz-

nych do obrazowania magnetycznego. 

"Materiały nadprzewodzące można 

odkrywać w różny sposób, najbar-

dziej znana jest droga eliminacji pole-

gająca na testowaniu i modyfikowaniu 

dużej liczby istniejących związków" - 

informuje Politechnika Gdańska. 

"W ten sposób, w trakcie stażu 

podoktorskiego w laboratorium na 

Princeton University, prowadząc synte-

zę blisko dwóch tysięcy próbek, uda-

ło mi się odkryć swój pierwszy na-

prawdę ciekawy, bo egzotyczny nad-

przewodnik. W sumie jestem współ-
odkrywcą pięciu nadprzewodników. 

Chociaż nie znalazły one zastosowa-

nia praktycznego, bo ich temperatura 

krytyczna jest zbyt niska, mam na-

dzieję, że dołożyliśmy cegiełkę do 

lepszego zrozumienia zjawiska nad-

przewodnictwa" – mówi kierownik 

projektu. 

Zespół dr. Klimczuka, w skład które-

go wchodzą chemik ciała stałego prof. 

Robert Cava z Princeton University oraz 

krystalografka i chemik ciała stałego 

prof. Weiwei Xie z Louisiana State 

University, planuje opracowanie dwóch 

nowych metod odkrywania nadprze-

wodników. 

"Zauważyliśmy, że klastry glinu powo-

dują stabilizację nadprzewodnictwa. 

Chcemy iść tą drogą, dlatego w pro-

jekcie opracujemy sposób syntezy 

nowych, bardziej złożonych związków 

na bazie atomów glinu. To pierwsza 

metoda, jaką proponujemy" – wyjaśnia 

Klimczuk. 

Druga droga będzie polegać na tym, 

że naukowcy zajmą się wytwarzaniem 

nowych materiałów, które występują 

w strukturze antyperowskitu. Szereg 

bardzo ważnych nadprzewodników 

krystalizuje w strukturze tego typu. 
Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/szansa-na-zupelnie-nowe-druty-

przewodzace-prad 
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będą koordynować międzynarodowe 

prace przygotowawcze do wdrożenia 

reaktorów wysokotemperaturowych 

(HTR, High Temperature Reactor). 

Projekt ten jest rozszerzeniem zawar-

tego w 2014 r. porozumienia o współ-

pracy między przemysłem jądrowym 

USA, skupionym w organizacji „NGNP 

Industrial Alliance”, a europejskim kon-

sorcjum „Nuclear Cogeneration Indu-
strial Initiative” (NC2I) – przypomniano 

w komunikacie. 

Blisko 30 instytucji z kilku krajów 

Europy oraz z USA, Japonii i Korei 

Płd. będzie opracowywać założenia  

i metody licencjonowania niezbędne 

do wdrożenia tej technologii, zidenty-

fikuje potencjalnych partnerów prze-

mysłowych (odbiorców ciepła prze-

mysłowego), przedstawi rekomenda-

cje dotyczące budowy europejskiego 

demonstratora i wskaże kierunki do 

dalszego rozwoju. 

„Choć na świecie wybudowano kilka 

takich urządzeń to technologia ta 

Komisja Europejska ogłosiła wyniki  

w ramach konkursu w programie EU-

RATOM. Naukowcy z Narodowego 

Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), 

którzy złożyli siedem projektów, otrzy-

mali finansowanie pięciu z nich – poin-

formował rzecznik NCBJ Marek Siecz-

kowski w przesłanym PAP komunikacie. 

„Ogłoszenie wyników i danie nam zielo-

nego światła dla aż pięciu dużych pro-
jektów jest potwierdzeniem, że Naro-

dowe Centrum Badań Jądrowych jest 

miejscem, w którym skutecznie realizo-

wane są największe przedsięwzięcia 

naukowe w Europie – podkreśla dyrek-

tor NCBJ dr hab. Krzysztof Kurek. – 

Siedem złożonych propozycji konkuro-

wało z blisko setką pomysłów, jakie 

spłynęły do Euratomu z czołowych eu-

ropejskich jednostek badawczych.  

W takim gronie skuteczność na pozio-

mie 71 proc. w zdobywaniu dofinanso-

wania to ogromny sukces”. 

Naukowcy NCBJ w ramach projektu 

„GEMINI+”, o wartości 4 mln euro - 

Wspólnotowe Centrum Badawcze  (Joint 

Research Centre, JRC) składa się z sześciu 

instytutów naukowych z Unii Europej-

skiej (to instytuty z Belgii, Niemiec, 

Włoch, Holandii i Hiszpanii). Te ośrodki 

badawcze i centrala w Brukseli stanowią 

niezależny, naukowy i techniczny organ 

doradczy dla Komisji Europejskiej, Parla-

mentu Europejskiego, Rady Unii Euro-

pejskiej i krajów członkowskich. Misją 
Dyrekcji Generalnej JRC jest zapewnie-

nie wsparcia naukowego i technicznego 

dla koncepcji, rozwoju, wdrażania i mo-

nitorowania polityki Unii Europejskiej. 

Szefowie sześciu zespołów badawczych 

JRC odwiedzili ośrodek w Świerku  

i spotkali się z polskimi naukowcami - 

poinformował w przesłanym PAP komu-

nikacie rzecznik NCBJ Marek Sieczkow-

ski. 

W ramach podpisanej umowy Narodo-

we Centrum Badań Jądrowych ma moż-

liwość współtworzenia programów ba-

dawczych Wspólnotowego Centrum 

Badawczego. Dzięki temu polscy nau-

kowcy będą brać udział w opracowywa-

niu i koordynowaniu polityki Unii Euro-

pejskiej w szczególności w zakresie roz-

woju technologii jądrowych w takich 

obszarach jak energetyka, gospodarka, 

cyberbezpieczeństwo czy medycyna. 

„Podpisana umowa o współpracy z JRC 

to rezultat wysokiej pozycji polskich 

naukowców na arenie międzynarodo-

wej i naszej roli w prowadzonej polity-

ce naukowo-badawczej Unii Europej-

skiej – powiedział dyrektor NCBJ dr 

hab. Krzysztof Kurek. – To także 

otwarcie nowych możliwości, w tym 

w zakresie zbliżających się projektów 

w ramach Horyzontu 2020". 

Kurek dodał, że przykładem obszarów 

wzajemnej współpracy może być opra-
cowywanie i wdrażanie nowych radio-

farmaceutyków. "Szybka i właściwa 

diagnoza w połączeniu ze skutecznym 

leczeniem to dziś jedno z największych 

wyzwań medycyny. Polska w tym ob-

szarze ma wiele sukcesów i zamierza 

intensyfikować prace związane z roz-

wojem technologii 

jądrowych służących 

ochronie zdrowia i 

życia ludzi” - powie-

dział dyrektor NCBJ. 

Medycyna jądrowa to 

tylko jeden z obsza-

r ó w  w z a j e m n e j 

współpracy w zakresie 

rozwoju technologii 

jądrowych. Kolejnymi 

tematami są m.in. 

badania materiałowe, 

bezpieczeństwo jądro-

we i ochrona radiolo-

NCBJ koordynuje europejsko-amerykańską współpracę przy 

rozwoju technologii jądrowych 
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Instytut w Świerku zapleczem badawczym Komisji 

Europejskiej 

giczna jak również działania informacyj-

no-edukacyjne. 

Właśnie te tematy były poruszane 

podczas wizyty ekspertów Unii Euro-

pejskiej w NCBJ. Spotkanie miało ro-

boczy charakter i jest wstępem do 

szczegółowego określenia kierunków 

współpracy i podejmowania wspólnych 

przedsięwzięć naukowych. 

Umowę pomiędzy JRC a NCBJ podpi-

sano 2 lutego 2017 r. w Brukseli. 

Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/instytut-w-swierku-zapleczem-

badawczym-komisji-europejskiej 

Źródło: PAP 
 

wciąż nie jest powszechnie dostępna. 

Eksperci oceniają, że zapotrzebowa-

nie przemysłu na takie rozwiązanie na 

całym świecie jest ogromne, tylko  

w samej Europie szacowane na kilka-

set takich urządzeń. W Polsce tech-

nologia ta będzie wykorzystywana 

przede wszystkim jako źródło ciepła 

przemysłowego dla zakładów che-

micznych i rafinerii, możliwe jest 

również wypracowanie w niej roz-

wiązań wspomagających +czyste+ 

wykorzystanie polskiego węgla” – 

informuje rzecznik NCBJ. 

Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/ncbj-koordynuje-europejsko-

amerykanska -wspolprace -przy-

rozwoju-technologii-jadrowych 

Źródło: PAP 
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NCBJ podpisał umowę z firmą pracującą nad małym 

reaktorem jądrowym 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych 

podpisało porozumienie z amerykańską 

firmą X-Energy, startupem, który opra-

cował konstrukcję małego modułowego 

reaktora chłodzonego helem i zasilane-

go granulowanym paliwem jądrowym. 

Jak wyjaśniło Centrum, to kolejny waż-

ny partner dla realizacji polskich pla-

nów rozwoju technologii jądrowych. 

Naukowcy zabiegają o to, by pierwszy 

doświadczalny reaktor wysokotempe-

raturowy (HTR - High Temperature 

Reactor) powstał w Instytucie  

w Otwocku-Świerku. 

Reaktory wysokotemperaturowe HTR 

to reaktory chłodzone gazem z mode-

ratorem grafitowym, osiągające tempe-

ratury gazu na wyjściu z rdzenia powy-

żej 700 stopni C. W HTR stosuje się 

wzbogacony uran jako paliwo, a hel - 
jako czynnik chłodzący. Możliwość 

osiągnięcia wysokich temperatur chło-

dziwa (do 1000 stopni Celsjusza)  

w wyniku specjalnej konstrukcji rdzenia 

i paliwa oraz zastosowanie żaroodpor-

nych materiałów pozwala nie tylko na 

użycie reaktora HTR w elektrowniach 

do produkcji energii elektrycznej  

z wysoką sprawnością, ale przede 

wszystkim jako źródła ciepła dla prze-

mysłu. 

X-Energy, to start up, który uzyskał 

dotację rządu USA na uruchomienie  

w połowie lat dwudziestych instalacji 

pilotażowej swojego rozwiązania. 

"Porozumienie to efekt naszych działań 

na rzecz kogeneracji jądrowej, a więc 

technologii umożliwiającej otrzymywa-

nie i wykorzystywanie ciepła przemy-

słowego w reaktorach jądrowych. Pol-

skie instytuty naukowe od wielu już lat 

biorą udział m.in. w pracach europej-

skiej platformy technologicznej zrów-

noważonego rozwoju energii nuklear-

nej SNETP (NC2I, Nuclear Cogeneration 

Industrial Initiative) czy europejsko-

amerykańskiej inicjatywy Gemini” – 

powiedział prof. Grzegorz Wrochna, 
przewodniczący powołanego przez 

ministra energii zespołu ds. wysoko-

temperaturowych reaktorów jądro-

wych. 

Pod koniec stycznia wiceminister ener-

gii Andrzej J. Piotrowski powiedział, że 

doświadczalny HTR mógłby stanąć koło 

(Narodowego Centrum Badań Jądro-

wych - PAP) Świerku. Jak dodał, po 

dwóch, trzech latach doświadczeń  

i badań, można będzie przejść do przy-

gotowania projektu pilotażowego. 

W resorcie energii jest zespół ds. reak-

torów typu HTR. Dzięki ich zastoso-

waniu można zmniejszyć zależności od 

importu gazu i ropy, zmniejszyć pro-

dukcję CO2, pozyskać nowe technolo-

gie i zwiększyć poziom technologiczny 

polskich dostawców podzespołów, 

eksport tych podzespołów, oraz helu 

do HTR w innych krajach. 

Jak mówił Piotrowski, "za kilka miesię-

cy" grupa, która pracuje nad możliwo-

ścią wdrożenia projektu będzie "mieć 

bardzo konkretne zalecenia". 

Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite

ms/ncbj-podpisal-umowe-z-f irma-
pracujaca-nad-malym-reaktorem-

jadrowym 

Źródło: PAP 

Sposób na utylizację dwutlenku węgla? Sztuczny liść! 

Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej 

czerpią inspirację z przyrody: chcą 

stworzyć sztuczny liść, wykorzystując 

przy tym grafen. Dzięki niemu można 

byłoby nie tylko pozbywać się dwutlen-

ku węgla, ale przy okazji produkować 

paliwo. 

Technologie wykorzystujące paliwa 

kopalne do wytwarzania energii produ-

kują olbrzymie ilości dwutlenku węgla, 

co staje się jedną z przyczyn globalnego 

ocieplenia. Problemem jest więc to, jak 

ten gaz utylizować. "To jeden z waż-

niejszych tematów, jakimi zajmują się 

obecnie naukowcy" – uważa dr Bartło-

miej Szyja z Wydziału Chemicznego 

Politechniki Wrocławskiej. Naukowiec 

wraz ze swoim zespołem prowadzi 

badania nad stworzeniem sztucznego 

liścia na bazie grafenu. O badaniach 
poinformowano na stronie uczelni. 

Badacz wyjaśnia, że dwutlenek węgla 

jest bardzo stabilną cząsteczką, dlatego 

proces jej utylizacji wymaga dużego 

wkładu energii. W przyrodzie CO2 

zużywane jest w procesie fotosyntezy, 

gdzie CO2 pod wpływem światła  

i z wykorzystaniem wody przetwarzany 

jest w cukry i tlen. Jednak ogromna 

ilość CO2 emitowanego do atmosfery 

przewyższa możliwości absorbcji tego 

związku przez roślinność i oceany. 

"Od jakiegoś czasu na świecie prowa-

dzone są badania nad utylizacją dwu-

tlenku węgla. To proces skomplikowa-

ny i wieloetapowy. Możliwych jest 

wiele rozwiązań, które prowadzą do 

różnych produktów końcowych.  

Z naszego punktu widzenia, najbardziej 

interesujące są np. metan (CH4) lub 

metanol (CH3OH), ponieważ można je 

ponownie wykorzystać jako paliwa" – 

tłumaczy dr Szyja. 

Jak wyjaśnił, jego zespół chce w całym 

procesie zastosować katalizator wyko-

rzystujący grafen. 

Na stronie PWr poinformowano, że 

urządzenie ma składać się z dwóch 

części, pełniących te same funkcje co 

fotosystemy w przyrodzie. Rolą fotoa-

nody jest pozyskanie protonów i elek-

tronów z cząsteczek wody pod wpły-
wem światła, a katody - uwodornienie 

cząsteczek CO2 z wykorzystaniem 

tychże protonów i elektronów. 

Grafen - choć jest świetnym przewod-

nikiem elektronów - nie jest aktywny 

w reakcji uwodornienia CO2. Zatem 

konieczna będzie jego modyfikacja 

poprzez naniesienie odpowiedniej fazy 

aktywnej. 

"Będą to badania podstawowe z rozbu-

dowaną częścią obliczeniową, które 

zakończymy eksperymentem, czyli 

sprawdzimy, jak nasze urządzenie 

działa w rzeczywistości" – mówi nau-

kowiec. Podkreśla, że najpierw trzeba 

zrozumieć cały proces przetwarzania 

dwutlenku węgla, aby móc zaprojek-

tować odpowiedni katalizator.  

"W tym celu przeprowadzimy szereg 

symulacji komputerowych, a potem 

spróbujemy je >powtórzyć< w wa-

runkach laboratoryjnych" – uważa dr 

Szyja. 

Badania chemików potrwają trzy lata. 

Dr Bartłomiej Szyja w przyszłości 

widzi zastosowanie wynalazku np.  

w przemyśle paliwowym, choć, jak 

podkreśla, do tego jest jeszcze bar-

dzo daleka droga. Projekt finansowa-

ny jest ze środków Narodowego 

Centrum Nauki. 
Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/sposob-na-utylizacje-dwutlenku

-wegla-sztuczny-lisc 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/naukowcy -z-pol i techniki -

wroclawskiej-chca-stworzyc-sztuczny

-lisc-na-bazie-grafenu 
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Wydajne, organiczne ogniwa fotowoltaiczne do pomieszczeń  

i na zewnątrz 

Fotowoltaika organiczna (OPV) jest 

tańsza od silikonowej, ale jej wydaj-

ność jest niska. Konsorcjum europej-

skich grup badawczych i przedsię-

biorstw zademonstrowało niedawno 

organiczne moduły fotowoltaiczne o 

poprawionej efektywności. Ogniwa 

mają zróżnicowane kształty i mogą 

posłużyć do zastosowań w pomiesz-

czeniach i na zewnątrz. 

W ciągu trzech lat intensywnych ba-

dań konsorcjum ARTESUN przyświe-

cał jeden cel: opracować wysokiej 

jakości materiały umożliwiające opła-

calną, niewymagającą próżni produk-

cję modułów OPV o wydajności po-

wyżej 15%. Moduły musiałyby umożli-

wiać tworzenie dowolnych rozmiarów 

i kształtów oraz szeroki zakres zasto-

sowań. 
W komunikacie prasowym opubliko-

wanym pod koniec grudnia 2016 r. 

partnerzy projektu ogłosili, że z po-

wodzeniem zbudowali kilka typów 

organicznych modułów fotowoltaicz-

nych za pomocą nowo opracowanych 

technik R2R (roll-to-roll) addytywne-

go, niepróżniowego powlekania  

i drukowania. 

Dzięki połączeniu innowacyjnych 

aktywnych powłok i materiałów 

elektrodowych z technikami powle-

kania i łączenia modułów, możliwe 

było zaprezentowanie demonstrato-

rów o różnych kształtach i rozmia-

rach, zbudowanych z myślą o trzech 

różnych sektorach i zastosowaniach. 

Jedno z zastosowań polegało na 

wyprodukowaniu znaczników RFID, 

w których akumulatorek zastąpiony 

został organicznym modułem foto-

woltaicznym o wielkości porówny-

walnej z kartą kredytową. Moduł 

zapewnia zasilanie na potrzeby całej 

bezprzewodowej komunikacji mię-

dzy znacznikiem RFID a jego czytni-
kiem, wraz ze zintegrowanym czujni-

kiem. To innowacyjne rozwiązanie 

może znaleźć zastosowanie w samo-

chodach i budynkach. 

Jak czytamy w komunikacie praso-

wym: „Ze znacznikiem RFID zinte-

growany jest pomocniczy układ elek-

troniczny wraz z magazynem energii  

w postaci superkondensatora i zabez-

pieczeniem nadnapięciowym, który 

zapewnia pracę przez jedną dobę w 

słabym świetle. „Znacznik odczytuje 

temperaturę w pomieszczeniu, którą 

można monitorować bezprzewodowo 

za pomocą kieszonkowego czytnika. Na 

zewnątrz, możliwe jest bezprzewodo-

we identyfikowanie pojazdu z użyciem 

nieruchomego czytnika z odległości, 

którą za pomocą energii słonecznej 

można zwiększyć dziesięciokrotnie  

w porównaniu do urządzeń pasyw-

nych”. 

Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/wydajne-organiczne-ogniwa-

fotowoltaiczne-do-pomieszczen-i-na-
zewnatrz 
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Ekolog: jeśli chodzi o smog, każdy z nas jest winowajcą 

"To kuriozalne i szokujące, że niektó-

rzy ciągle palą w piecach odpadami czy 

węglem niskiej jakości" - mówi PAP 

ekolog prof. Piotr Skubała. Zwraca też 

m.in. uwagę na nadmierny ruch samo-

chodowy. Zdaniem eksperta, jeśli 

chodzi o smog - każdy z nas jest wino-

wajcą. 

Prof. Piotr Skubała z Wydziału Biologii 

i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 

Śląskiego wyjaśnia, że smog tworzą 

drobne cząsteczki - toksyczne sub-

stancje zawarte w powietrzu. Ich stę-

żenie powietrzu zależne jest od wa-

runków atmosferycznych. 

W kontekście smogu mówi się 

zwłaszcza o PM 2,5 oraz PM 10. PM 

(particulate matter), co oznacza pył 

zawieszony. PM2,5 to pyły mające do 

2 , 5  m i k r o m e t r ó w  ś r e d n i c y 
(mikrometr to tysięczna część milime-

tra), a PM10 - do 10 mikrometrów. 

Powstają one podczas spalania 

(zwłaszcza - w nieodpowiednich wa-

runkach) drewna, węgla czy odpadów. 

"Te pyły to bardzo drobne substancje. 

Kiedyś przejmowaliśmy się sadzami, 

czyli cząsteczkami większych rozmia-

rów, które nie są aż tak niebezpiecz-

ne. Dziś zdajemy sobie sprawę, że 

niebezpieczne są cząsteczki jeszcze 

drobniejsze, które wchłaniamy, oddy-

chając" - opowiada prof. Skubała  

i dodaje, że pyły te ze względu na 

swoje niewielkie rozmiary łatwo 

mogą przeniknąć do organizmu  

i powodować choroby. 

Podczas spalania, np. węgla, powsta-

ją nie tylko pyły, ale i szkodliwe 

związki - m.in. benzopiren. "Jesteśmy 

czerwoną plamą na tle Europy  

i świata, jeśli chodzi o ilość tego 

rakotwórczego związku w powie-

trzu" - podkreślił ekolog. 

Jeśli chodzi o Polskę, problemem 

jest nie tylko oparcie naszej energe-

tyki na węglu, ale i fakt, że w gospo-

darstwach domowych, w piecach, 

pali się np. nieprzystosowanym do 

tego węglem niskiej jakości czy na-

wet odpadami. 

"Czymś kuriozalnym i szokującym 

jest, jeśli ktoś spala w 
piecu odpady. Podob-

nie ze spalaniem mia-

łów czy odpadów wę-

glowych - nie powinni-

śmy tego spalać, bo to 

bardzo niebezpieczne 

dla zdrowia" - podkre-

śla ekspert. 

"Wszyscy jesteśmy 

winowajcami, każdy z 

nas prywatnie przyczy-

nia się do smogu" - 

dodaje. 

Prof. Skubała zaznacza, że smog staje 

się szczególnie zauważalny, kiedy nie 

ma opadów ani wiatru. Przy wysokim 

ciśnieniu, słonecznej, bezwietrznej po-

godzie zanieczyszczenia nie są rozwie-

wane, zwłaszcza w miejscowościach, 

które znajdują się w zagłębieniach tere-

nu. 

"Ale zagrożenia związane ze spalaniem 

węgla, odpadów, istnieją cały czas.  

A warunki atmosferyczne tylko czasem 

sprzyjają temu, że nie odczuwamy tych 

zagrożeń bezpośrednio" - podkreślił. 

Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/ite

ms/ekolog-jesli-chodzi-o-smog-kazdy-z-

nas-jest-winowajca 
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Dzięki mobilnej aplikacji Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

każdy może sprawdzić, jaka jest aktual-

nie jakość powietrza w jego najbliższym 

otoczeniu – mówi Krzysztof Wójcik, 

dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Łodzi. Dane są 

aktualizowane co godzinę. 

Bezpłatna aplikacja "Jakość powietrza  

w Polsce" Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska, która wcześniej 

była dostępna na urządzenia z syste-

mem Android i iOS Apple, jest też już 

dostępna na smartfony oraz komputery 

z systemem Windows - informuje 

GIOŚ.  

Szef WIOŚ w Łodzi Krzysztof Wójcik 

przypomniał, że jest to aplikacja, która 

służy m.in. do tego, aby każdy mógł 

sprawdzić jakość powietrza w swojej 
najbliższej okolicy. Pomiary pochodzą  

z automatycznych stacji monitoringu 

powietrza, funkcjonujących w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Mobilna aplikacja GIOŚ dostarczy wiarygodnych danych  

o jakości powietrza 

15-tonowy superkomputer zapewnia dostęp do wody, energii 

i Internetu 

Nowa maszyna o nazwie Watly ma 

dostarczyć rozwiązania trzech najważ-

niejszych problemów, z którymi bory-

ka się społeczeństwo – zapewnienie 

dostępu do czystej wody, zrównowa-

żone wytwarzanie energii elektrycznej  

i korzystanie z trwającej rewolucji 

cyfrowej. Wspomagane z budżetu pro-

gramu „Horyzont 2020” innowacyjne 

MŚP pracujące nad projektem są nie-

mal gotowe do zaprezentowania 

pierwszej maszyny Watly w pełnej skali. 

1,1 miliarda osób na świecie nadal nie 

ma dostępu do bezpiecznego źródła 

wody pitnej, co jest przyczyną ponad 

4200 zgonów dziennie z powodu cho-

rób przenoszonych przez wodę. 1,3 

miliarda osób nie ma dostępu do ener-

gii elektrycznej (to ponad jedna piąta 

światowej populacji), 5 miliardów ludzi 
na całym świecie wciąż nie ma dostępu 

do Internetu. Woda i energia są ściśle 

od siebie uzależnione i mają zasadnicze 

znaczenia dla dobrostanu ludzi i zrów-

noważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego. Watly, pionierskie 

przedsiębiorstwo z siedzibą w Hiszpa-

nii i Włoszech, opracowało rewolucyj-

ny sposób uporania się ze wszystkimi 

trzema wyzwaniami za pomocą jednej 

maszyny. 

Maszyna Watly składa się z centralnego 

układu paneli fotowoltaicznych połą-

czonych z czterema jednostkami skrzy-

dłowymi, z których każda jest wyposa-

żona w zespół rur do destylacji 

przez sprężanie. Zespół potrafi  

z wody ze źródeł takich jak rzeki 

wytworzyć wodę czystą - bezpiecz-

ną i zdatną do spożycia przez ludzi. 

Do zasilania procesu oczyszczania 

wody nie jest zużywana energia 

elektryczna generowana przez pane-

le. Proces jest napędzany ciepłem 

odpadowym pozyskiwanym z paneli 

– pomysłowa technika, którą założy-

ciel i dyrektor generalny Watly, Mar-

co Attisani, określa jako efektywnie 

samonapędową. „Nie zużywa  

w ogóle energii” – potwierdził. A za 

to zapewnia wiele 

skojarzonych ko-

rzyści. Wśród nich 

można wymienić 

o p t y m a l i z a c j ę 
paneli fotowolta-

icznych, które są 

utrzymywane w 

najbardziej efek-

tywnej temperatu-

rze pracy, czyli 

25°C, niezależnie 

od warunków 

panujących w oto-

czeniu – a cała 

wyprodukowana 

energia elektrycz-

na jest kierowana do zasilania innych 

ważnych funkcji. Pośród nich może 

się znaleźć doładowywanie telefonów 

komórkowych, połączenie z Interne-

tem „w chmurze” oraz tradycyjne 

zasilanie energią elektryczną za po-

średnictwem wewnętrznego falowni-

ka, zapewniającego konwersję DC-

AC. 

Cały artykuł:  

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i

tems/id-15-tonowy-superkomputer-

zapewnia-dostep-do-wody-energii-i-

internetu-2378 

Źródło: CORDIS 

© Unia Europejska, 2017 

http://cordis.europa.eu/  

"Po zainstalowaniu aplikacji na 

smartfonie, zaznaczamy sobie ulu-

bioną stację, albo automatycznie 

system wybierze stację, która znaj-

duje się najbliżej nas. Dzięki tej apli-

kacji każdy może sprawdzić jaka na 

dzisiaj jest jakość powietrza w jego 

otoczeniu" - dodał Wójcik. 

Badanych jest wiele substancji. Prze-

de wszystkim stężenia pyłu zawie-

szonego o bardzo małych rozmia-

rach: poniżej 10 mikrometrów 

(PM10) oraz 2,5 mikrometra 

(PM2,5). "Czyli jest to ten najbar-

dziej szkodliwy pył, który w momen-

cie jak wdychamy, to nie tylko osia-

da w płucach, ale wręcz jest wchła-

niany do krwiobiegu" - wyjaśnił. 

W Polsce normy dla pyłów drob-

nych PM10 są ustalone na trzech 
poziomach: średnia dobowa norma 

wynosi 50 mikrogramów na m sześc. 

Przekroczenie poziomu 200 mikro-

gramów oznacza konieczność 

ostrzegania mieszkańców, a 300 mi-

krogramów, czyli przekroczenie nor-

my sześciokrotnie - to już stan alar-

mowy. 

Aplikacja podaje także aktualne stęże-

nia: dwutlenku siarki (SO2), dwutlen-

ku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), 

benzenu (C6H6) a także ozonu (O3), 

z którym największy problem wystę-

puje latem. Dane są aktualizowane co 

godzinę. 

Cały artykuł:  

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
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Kolejne polskie uczelnie będą współpracować z Tauronem 

z polskimi ośrodkami naukowymi, 

teraz działania te mają być pogłę-

bione. 

"Naszą intencją jest taka współpra-

ca z ośrodkami akademickimi, któ-

ra pozwoli na skuteczne zapobiega-

nie powstawaniu luki kompetencyj-

nej i da szansę pozyskać oraz wy-

kreować kapitał ludzki, który bę-

dzie miał świadomość wyzwań 

stojących przed energetyką jutra" – 

powiedział Kamiński. 

Rektor Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Krakowie dr hab. inż. An-

drzej Chochół, prof. UEK podkre-

ślił, że studenci w trakcie swej 

nauki powinni zdobywać nie tylko 

wiedzę, ale i umiejętności oraz 

kompetencje. "Wiedza jest po-

wszechnie dostępna (...), ale umie-
jętności i kompetencje nabiera się 

właśnie poprzez praktyczne działa-

nia i dlatego bardzo zależy nam na 

zbliżeniu się z różnymi przedsię-

biorstwami, ważnymi instytucjami 

gospodarczymi" – mówił. 

Ponadto w ocenie rektora Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we Wrocła-
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Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwer-

sytety Ekonomiczne w Krakowie i we 

Wrocławiu – to kolejne polskie uczel-

nie, które będą współpracować  

z Grupą Tauron m.in. poprzez organi-

zację praktyk i staży dla studentów 

oraz prowadząc wspólne projekty 

badawcze. 

W Katowicach przedstawiciele władz 

tych uczelni oraz Grupy Tauron pod-

pisali w tej sprawie listy intencyjne. 

W ramach współpracy realizowane 

mają być inicjatywy dotyczące m.in. 

organizowania praktyk i staży stu-

denckich, współpracy z biurami karier 

i organizacjami studenckimi, realizacji 

wspólnych projektów badawczych, 

unowocześnienia procesów dydak-

tycznych i programów kształcenia, 

umożliwiania studentom realizacji 
tematów prac dyplomowych na bazie 

zasobów Taurona, a także zatrudnia-

nia studentów i absolwentów oraz 

współorganizowania studiów podyplo-

mowych czy doktoranckich. 

Wiceprezes zarządu Tauron Polska 

Energia Kamil Kamiński zaznaczył, że 

choć Grupa od lat współpracuje  

wiu prof. dra hab. Andrzeja Kalety, 

doświadczenie zdobywane podczas 

praktyk bądź staży już w czasie stu-

diów pozwoli młodym ludziom lepiej 

przygotować się do wejścia na ry-

nek. 

Z kolei dr hab. Maria Próchnicka  

z Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie wskazała na zmianę podej-

ścia we współpracy uczelni z bizne-

sem, która – w jej ocenie – nie jest 

już incydentalna, a nabiera charakte-

ru systemowego. 

Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/kolejne-polskie-uczelnie-beda-

wspolpracowac-z-tauronem 
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Akademia Energii rusza po raz szósty 

Polski przemysł energetyczny, sytuacja 

energetyki jądrowej, aktualne wyzwa-

nia prawne - to zagadnienia szóstej 

Akademii Energii. Szkolenia i warszta-

ty z wybitnymi ekspertami dla studen-

tów i absolwentów ruszają już w mar-

cu. 

W ramach Akademii Energii spotykają 

się najzdolniejsi studenci i absolwenci 

z całej Polski, którzy nie ukończyli 27. 

roku życia. Reprezentują kierunki 

ekonomiczne, menadżerskie, prawni-

cze, a przede wszystkim uczelnie 

techniczne. Uczestnictwo w projekcie 

stanowi niepowtarzalną okazję do 

poznania osób o podobnej pasji i oso-

bistego rozwoju. Jednocześnie pozwa-

la na zdobycie wiedzy merytorycznej 

od najlepszych energetycznych eks-

pertów. 
"Nieustanny rozwój sektora energe-

tycznego stwarza zapotrzebowanie na 

wykwalifikowane osoby, mogące sta-

nowić wsparcie dla wiodących graczy 

rynku energii. Potrzebę tę zaspokaja 

Akademia Energii, której uczestnicy 

mogą odbyć płatny staż w jednej  

z firm partnerskich. Program szkole-

niowy obejmuje przede wszystkim 

bieżące problemy polskiej energetyki, 

tak, by jego absolwenci byli w jak 

największym stopniu przygotowani do 

konfrontowania się z nimi" - informu-

je w przesłanym PAP komunikacie 

Fundacja im. Lesława A. Pagi. 

Na szkoleniach poruszane są tema-

ty bezpośrednio powiązane z pol-

skim przemysłem energetycznym, 

m.in. bezpieczeństwo sieci przesy-

łowych, rynek gazu, szanse i zagro-

żenia dla rozwoju OZE, sytuacja 

energetyki jądrowej w Polsce, ak-

tualne wyzwania prawne, a także 

wiele innych. 

Jak informują organizatorzy projek-

tu, stypendyści tworzą wyjątkową 

społeczność, która nieustannie się 

rozwija i tworzy unikalną sieć kon-

taktów. Skła-

da się ona z 

o s ó b  o 

w s z e c h -

s t r o n n y c h 
kompeten -

cjach. Rela-

cje między 

stypendysta-

mi z różnych 

edycji pro-

jektu, jak też 

p o m i ę d z y 

stypendysta-

mi i eksper-

tami przekła-

dają się na różnorodne formy współ-

pracy. 

Szkolenia, zajęcia i debaty, wraz  

z uroczystym podsumowaniem od-

bywają się w siedzibie Giełdy Papie-

rów Wartościowych w Warszawie. 

Szczegółowe informacje są dostępne 

na stronie: http://paga.org.pl/ae 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/akademia-energii-rusza-po-raz-

szosty-2392 
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Osobom, które mają innowacyjny po-

mysł, przyda się pomoc rzecznika pa-

tentowego. Bez znajomości systemu 

ochrony własności przemysłowej, inte-

lektualnej, można popełnić błędy  

w procesie komercjalizacji wynalazku  

i ponieść straty - zwraca uwagę zastęp-

ca prezesa Urzędu Patentowego RP 

Andrzej Pyrża. 

PAP: Załóżmy, że badacz wpadł na 

przełomowy pomysł. Już nawet o nim 

napisał w publikacji, która ukazała się  

w prestiżowym czasopiśmie naukowym. 

Jednak ciągle jeszcze nie zgłosił swojego 

rozwiązania do urzędu patentowego... 

Co pan na to? 

Andrzej Pyrża, zastępca prezesa Urzę-

du Patentowego RP: Jeśli w publikacji 

ujawnione są szczegóły techniczne, to 

już raczej nie ma co patentować. Bo 
praca ekspertów urzędu patentowego 

polega m.in. na tym, żeby sprawdzić, 

czy patentowane rozwiązanie jest no-

wością w skali światowej. A więc czy 

pomysł nie został udostępniony gdzieś 

wcześniej do wiadomości publicznej. To 

warunek przyznania patentu. Jeśli chce 

się wiec patentować wynalazek, nie 

można zdradzać w publikacji szczegó-

łów rozwiązania. 

PAP: A skąd naukowiec ma wiedzieć, 

co może w publikacji zdradzić, a czego 

nie? 

A.P.: Trzeba się skontaktować z rzecz-

nikiem patentowym. Wiele uczelni 

korzysta ze wsparcia takich specjali-

stów. Rzecznik popatrzy całościowo na 

rozwiązanie i podpowie, czy w ogóle 

warto starać się o patent. Albo jak 

można rozwiązanie chronić i co zaak-

centować we wniosku patentowym. 

A trzeba podkreślić, że zawód rzeczni-

ka patentowego jest zawodem zaufania 

publicznego. Absolutnie nie może on 

ujawnić tego, czego się dowie od wyna-

lazcy. 

Według mnie bez doradcy wynalazca 

nie powinien się poruszać po świecie 

wdrożeń. Kiedy nam się zepsuje  

w domu uszczelka, możemy ją wymie-

nić sami albo wezwać hydraulika.  

A patent to coś o wiele bardziej po-

ważnego niż zepsuta uszczelka. Dlatego 

uważam, że akurat tutaj powinno się 

korzystać z pomocy specjalistów. To 

strata czasu, żeby naukowiec zajmował 

się tym sam. 

Bez znajomości systemu ochrony wła-

sności przemysłowej, intelektualnej, 

można popełnić błędy i ponieść wiele 
strat. 

PAP: Myśli pan o jakichś konkretnych 

stratach? 

A.P.: Nadal w przypadku 30 proc. zgło-

szeń wynalazków UP RP odmawia 

Wiceprezes Urzędu Patentowego: badaczowi trudno  

o patent bez rzecznika! 

udzielenia patentu. Okazuje się bo-

wiem, że nie są to rozwiązania no-

we. Takie zgłoszenia otrzymujemy  

w podobnych proporcjach i ze świa-

ta nauki, i ze świata wielkiego prze-

mysłu... A skoro rozwiązanie można 

było wyczytać w literaturze, to po 

co marnowane były środki na bada-

nia i patentowanie? Dlatego właśnie 

warto w porę udać się po poradę 

do rzecznika patentowego. On lepiej 

wie, jak sprawdzić, czy dane rozwią-

zanie mogło być już gdzieś opatento-

wane. 

Jest jeszcze inna kwestia. Jeśli chodzi 

o współpracę między biznesem  

a nauką, to ciągle nie działa ona op-

tymalnie. Przemysł wdraża nawet 80 

proc. rozwiązań, które sam zgłasza 

do urzędu patentowego. Natomiast 
na rynek trafia zaledwie 10 proc. 

rozwiązań opatentowanych przez 

sektor nauki. Może kiedy nie ma 

zapotrzebowania przemysłu na jakieś 

rozwiązanie, to właściwie nie mają 

sensu próby "wduszania" tam wła-

snego dorobku intelektualnego? To 

stracony czas. 

PAP: Czy w dobie Unii Europejskiej  

i globalnego rynku warto patento-

wać rzeczy tylko w Polsce? 

A.P.: Polska jest wielkim rynkiem. 

Ale pytanie czy wynalazca chce się 

ograniczyć do rynku polskiego, czy 

rozszerzyć działania na cały świat. 

Na gruncie naszych przepisów 

udzielenie patentu oznacza uzyska-

nie monopolu przez określony czas. 

Patent to gwarancja, że jeśli wdrożę 

rozwiązanie tutaj, to nie będę naru-

szał cudzych praw. Jeśli jednak mam 

patent tylko w Polsce, to nie mam 

monopolu na to rozwiązanie za 

granicą. 

PAP: Kiedy patentujemy, musimy 

być świadomi, że nasze rozwiązanie 

stanie się publiczne... 

A.P.: Tak, po 18 miesiącach od daty 

zgłoszenia patento-

wego rozwiązanie jest 

udostępniane - przed-

stawiane do wiado-

mości publicznej. 

Każdy może się z nim 

zapoznać. I może 

wtedy np. każdy mo-

że spróbować udo-

wodnić, że to rozwią-

zanie nie jest nowe. 

Albo, że kto inny ma 
prawo do patentu. 

Ale jednocześnie to 

ogłoszenie do wiado-

mości publicznej jest 

ostrzeżeniem: danego rozwiązania nie 

można tu wdrożyć bez zgody zgłasza-

jącego, bo naruszy się prawo. 

PAP: Czy jeśli mam patent tylko  

w Polsce, to ktoś może do niego 

zajrzeć, skopiować to rozwiązanie  

i opatentować je w innym kraju? 

A.P.: Nie! Patent uzyskuje tylko roz-

wiązanie, które jest nowością na 

skalę światową. Ale załóżmy, że ktoś 

wpadł na pomysł, że weźmie rozwią-

zanie australijskie, które nie było 

nigdy patentowane w Polsce i zgłosi 

to jako projekt racjonalizatorski - to 

trochę mniej niż wynalazek. Ale to zły 

pomysł! Nawet projekt racjonaliza-

torski musi być rozwiązaniem wła-

snym. A nie skopiowanym od kogoś. 

A to, że jest skopiowane - widać. Bo 

dostało już w tej Australii patent. 
PAP: No, ale kiedy ktoś zobaczy na 

stronie urzędu patentowego, na czym 

polega moje rozwiązanie, może je 

zmodyfikować i zrobić swoje... 

A.P.: Na to nie ma rady. Zawsze kon-

kurencja będzie starała się obejść 

ograniczenia i wymyślić rozwiązanie 

własne - o ile tylko może na nim 

dobrze zarobić. Na tym polega po-

stęp techniczny. Ale stąd jest ten 

termin 18 miesięcy od daty zgłosze-

nia. On daje wynalazcy przewagę - 

czas, kiedy konkurencja zostaje  

w tyle. Jeśli chce szybko wdrożyć 

rozwiązanie, musi od twórcy kupić 

prawo do korzystania z jego dorob-

ku. Albo może też zatrudnić innych 

wynalazców, którzy spróbują obejść 

to rozwiązanie nie naruszając paten-

tu. To uczciwe podejście. 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
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W 2017 r. - zmiany na uczelniach i korzyści dla 

innowatorów 

o ważny cel społeczny - troskę  

o zdrowe powietrze i zdrowie 

Polaków. "Jestem przekonany, że 

jeszcze w tej kadencji, czyli za na-

szych rządów, pierwsze autobusy 

elektryczne w polskich miastach 

mogą zacząć kursować regularnie. 

Nie na zasadzie prototypu, ale jako 

stałe linie autobusowe" - powie-

dział. 

"Nauka dobrze współpracuje  

z gospodarką, a gospodarka nabie-

ra charakteru innowacyjnego do-

piero wtedy, gdy jest rynek zbytu 

na produkty innowacyjne. Tutaj 

mamy duży potencjał naukowy, 

mamy dobre, polskie firmy, które 

produkują autobusy (...) i mamy 

ogromny rynek" - powiedział. Do-

dał, że jest przekonany, że samo-
rządowcy rozumieją potrzebę ko-

rzystania z osiągnieć polskiej nauki 

i równocześnie rozumieją potrzebę 

dobrze pojętego patriotyzmu go-

spodarczego. "Do dzisiaj nie mogą 

pogodzić się z tym, że po torach 

pomiędzy polskimi miastami prze-

mieszcza się włoski pociąg, podczas 

gdy mamy równie dobrej jakości 

polskie pociągi" - powiedział. 

Gowin dodał, że niedawno rząd 

przyjął systemowy program walki 
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Jestem przekonany, że jeszcze w tej 

kadencji autobusy elektryczne mogą 

zacząć kursować regularnie w pol-

skich miastach - powiedział wicepre-

mier Jarosław Gowin komentują nowy 

program wsparcia NCBR, dzięki któ-

remu ma w Polsce powstać bezemi-

syjny autobus elektryczny. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

(NCBR) oraz resorty nauki i szkolnic-

twa wyższego oraz rozwoju zapowie-

działy nowy program - "Bezemisyjny 

transport publiczny". Jego celem jest 

powstanie bezemisyjnego elektryczne-

go autobusu. Program będzie realizo-

wany w ramach tzw. partnerstwa 

innowacyjnego. To nowy, niestosowa-

ny dotychczas tryb w ustawie o zamó-

wieniach publicznych, w którym pań-

stwo występuje w roli "inteligentnego 
zamawiającego", kreującego nowy 

rynek dla nowatorskich produktów  

w oparciu o potrzeby zgłaszane przez 

polskie miasta. Deklarację wstępnego 

udziału w programie złożyło już 21 

miast oraz Górnośląski Okręg Prze-

mysłowy zrzeszający 29 gmin. 

Wicepremier, minister nauki i szkol-

nictwa wyższego Jarosław Gowin 

powiedział PAP, że program ma za 

zadnie z jednej strony wspierać polską 

gospodarkę, a z drugiej strony chodzi 

ze smogiem. "Tak naprawdę walki  

o zdrowie Polaków, o czystość po-

wietrza, którym oddychamy. Jednym 

z ważnych elementów tego planu 

było to, co inicjujemy dzisiaj, czyli 

stworzenie w jak największej liczbie 

polskich miast systemu komunikacji 

bezemisyjnej czy niskoemisyjnej. 

Tutaj mamy do czynienia z sytuacją 

win-win. Wszyscy wygrywają - firmy, 

naukowcy, samorządy i co najważ-

niejsze płuca każdego z nas, bo będą 

wchłaniać mniej zanieczyszczeń" - 

powiedział. 

Dyrektor NCBR prof. Maciej Cho-

rowski podkreślił, że elektromobil-

ność staje się flagowym projektem 

planu wicepremiera Mateusza Mora-

wieckiego i było to wystarczającym 

uzasadnieniem, żeby uruchomić spe-
cjalny program. Jak dodał, NCBR 

chce, żeby powstał produkt, który 

nie tylko będzie funkcjonalny, ale 

również będzie miał taką cenę, która 

pozwoli na zakup "istotnych ilości" 

tego pojazdu. 

Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/gowin-autobusy-elektryczne-

zaczna-kursowac-regularnie-w-

polskich-miastach 

Źródło: PAP 

Źródło: Tapeciarnia.pl 

Gowin: w 2017 r. powołamy Narodowy Instytut 

Technologiczny 

W 2017 r. powołamy Narodowy 

Instytut Technologiczny, który będzie 

naukowym zapleczem dla planu Mora-

wieckiego; ustanowimy też Narodową 

Agencję Wymiany Akademickiej, dzię-

ki której do Polski będą przyjeżdżali 

zagraniczni studenci i naukowcy - 

zapowiada w rozmowie z PAP wice-

premier, minister nauki i szkolnictwa 

wyższego Jarosław Gowin. 

"Jestem konserwatystą, więc wierzę  

w ewolucyjność, w reformowanie 

polskiej nauki i uczelni krok po kroku. 

Rok 2017 będzie kluczowy, bo w tym 

roku przedstawimy projekt nowej 

ustawy o szkolnictwie wyższym, ocze-

kiwany od dawana przez środowisko 

akademickie" - poinformował wice-

premier. 

Zapowiedział też stworzenie Narodo-
wej Agencji Wymiany Akademickiej. 

"Zrealizujemy w ten sposób postulat 

od dawna formułowany przez nau-

kowców. Chodzi o instytucję, która 

odpowiadałaby za system współpracy 

międzynarodowej, czyli tworzyłaby 

systemowe rozwiązanie, dzięki które-

mu polscy studenci i naukowcy wyjeż-

dżaliby na stypendia zagraniczne, 

ale równocześnie do Polski przy-

jeżdżałoby wielu studentów i nau-

kowców z zagranicy" - wyjaśnił 

Gowin.  

Dodał, że w roku 2017 resort 

zamierza także zreformować insty-

tuty badawcze i powołać Narodo-

wy Instytut Technologiczny. "To 

będzie instytucja będąca czymś  

w rodzaju naukowego zaplecza dla 

planu premiera Morawieckiego" - 

zaznaczył. 

Gowin podsumował też 2016 rok 

w nauce. "Po pierwsze, uniknęliśmy 

konfliktów ze środowiskiem akade-

micki, a to już jest dużo, bo wiado-

mo, że to środowisko dosyć scep-

tycznie podchodzi do naszego 

obozu politycznego. Wprowadzili-
śmy w życie ustawę deregulacyjną, 

czyli rozpoczęliśmy proces radykal-

nego ograniczania biurokracji na 

uczelniach. Uchwalona została 

ustawą o innowacyjności, która 

buduje pomost między nauka  

a biznesem. Rozpoczęliśmy bardzo 

szerokie konsultacje, których 

zwieńczeniem ma być Narodowy 

Kongres Nauki (19-20 września 2017 

r.), na którym to kongresie przedsta-

wię nową ustawę o szkolnictwie 

wyższym" - podkreślił 

Wicepremier ocenił, że był to bardzo 

intensywny rok. "Jestem z niego za-

dowolony" - dodał. 

Narodowa Agencja Wymiany Akade-

mickiej (NAWA) ma zacząć działać 

najpóźniej od stycznia 2018 r. Ma 

m.in. wspierać uczelnie w ich umię-

dzynarodowieniu i przyczynić się do 

zwiększenia współpracy nauki z go-

spodarką. NAWA oferowałaby też 

system stypendiów adresowanych 

zarówno do studentów i naukowców 

polskich, wyjeżdżających za granicę, 

jak i studentów i naukowców zagra-

nicznych, przyjeżdżających do Polski. 
Jednym z zadań Agencji będzie też 

program grantowy wspierający po-

wroty do kraju polskich naukowców. 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/i

tems/gowin-w-2017-r-powolamy-
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Sejm: projekt dotyczący doktoratów wdrożeniowych  

– do komisji 

Sejm skierował do dalszych prac  

w komisji projekt nowelizacji, która 

m.in. wprowadza możliwość uzyskania 

stopnia doktora na podstawie osiągnięć 

w pracach wdrożeniowych. Projekt 

zakłada też uruchomienie programu 

"Doktorat wdrożeniowy”. 

Projekt nowelizacji ustawy o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

oraz niektórych innych ustaw przygo-

towało Ministerstwo Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego. Wszystkie kluby parla-

mentarne opowiedziały się za skiero-

waniem projektu do dalszych prac  

w sejmowej komisji. 

„Projekt umożliwia powstanie kadry, 

która będzie rozwijała swoje ścieżki 

kariery akademickiej w oparciu o prace 

wdrożeniowe” – skomentował podczas 
debaty w Sejmie wiceminister nauki  

i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziń-

ski. 

Projekt przewiduje utworzenie progra-

mu „Doktorat Wdrożeniowy”. Dar-

dziński wyjaśnił, że studia doktoranckie 

w tym trybie będą realizowane jedno-

cześnie na uczelni (lub w jednostce 

naukowej) uprawnionej do nadawania 

stopnia doktora, a także u pracodawcy, 

który słuchacza studiów doktoranckich 

będzie zobowiązany zatrudnić. Wicemi-

nister opowiedział, że w takiej sytuacji 

wyznaczony będzie promotor główny - 

na uczelni, a także promotor pomocni-

czy - który będzie wspierał pracę dok-

toranta w przedsiębiorstwie. Agenda 

badawcza będzie ustalana przez przed-

siębiorcę, ale we współpracy z opieku-

nem naukowym, który musi zapewnić 

właściwy poziom naukowy doktoratu. 

Doktorant będzie mógł się starać  

o stypendium w wysokości 2450 zł. 

Poza tym projekt wprowadza możli-

wość uzyskania uprawnień równych 

uprawnieniom doktora habilitowanego 

na podstawie prac wdrożeniowych. 

Dardziński wyjaśnił, że już dziś analo-

giczne przepisy umożliwiają uzyskanie 

takich uprawnień przez osobę, która 

przyjeżdża do Polski  

z zagranicy i ma stopień 
doktora. Projekt zakła-

da, że w podobnym 

trybie uprawnienia rów-

noważne uprawnieniom 

doktora habilitowanego 

można byłoby nadać 

także osobom ze stop-

niem doktora, które 

przez co najmniej 5 lat 

prowadziły działalność 

badawczo-rozwojową,  

a także mają znaczące 

osiągnięcia wdrożeniowe. Poza tym 

muszą to być osoby zatrudnione  

w jednostce mającej uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora habilitowa-

nego. Takie osoby będą mogły – na 

podstawie decyzji rektora uczelni lub 

dyrektora instytutu – pełnić funkcję 

promotora i recenzenta w przewo-

dach doktorskich, zostać zatrudnione 

na stanowisku profesora nadzwyczaj-

nego oraz korzystać z innych upraw-

nień doktora habilitowanego. 

Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/
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doktoratow-wdrozeniowych-do-

komisji-2375 

Źródło: PAP 

Gowin: nowe technologie priorytetem prac badawczo-

rozwojowych 

"Bardzo duży nacisk kładziemy na roz-

wój obszarów, które są związane  

z nowoczesnymi technologiami" - po-

wiedział PAP wicepremier, szef resortu 

nauki Jarosław Gowin, podsumowując 

ubiegłoroczne prace Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju i kreśląc 

jego zadania w roku 2017. 

Wicepremier Gowin wyraził nadzieję, 

że dzięki reformom w sposobie działa-

nia Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju 5 mld zł, które w 2016 r. 

przeznaczono na badania i rozwój, 

zostanie wydane w odpowiedni sposób. 

"Te pieniądze powinny przełożyć się na 

konkretne wdrożenia gospodarcze,  

a wdrożenia z kolei podnieść poziom 

życia Polaków" - dodał. 

Gowin podkreślił, że bardzo duży na-

cisk w działaniach NCBR będzie kła-
dziony na obszary związane z nowocze-

snymi technologiami. Ocenił, że Polska 

ma szanse stać się "liczącym graczem na 

świecie" w przemyśle dronowym. 

Wskazał też obszar gier komputero-

wych. "W tej branży mamy znaczące 

osiągnięcia, dysponujemy świetnym 

zapleczem naukowym, bo polscy infor-

matycy od dawna należą do światowej 

czołówki" - przypomniał. 

Jak powiedział PAP dyrektor NCBR, 

prof. Maciej Chorowski, w tym roku 

na prace badawczo-rozwojowe kiero-

wana przez niego instytucja rozdyspo-

nuje ok. 5,5 mld zł. "Przede wszystkim 

będą to prace zorientowane na cele, 

które wynikają ze strategii odpowie-

dzialnego rozwoju premiera Mora-

wieckiego, a więc one powinny się  

w istotny sposób przyczynić do dobro-

stanu polskiego gospodarki" - powie-

dział. NCBR nie zrezygnuje również  

z finansowania prac badawczo-

rozwojowych, które są inspirowane 

pomysłami własnymi przedsiębiorców  

i naukowców. 

NCBR wprowadza kolejny mechanizm 
przyznawania środków. Polega on na 

wyznaczeniu predefiniowanego celu, 

do którego powinny doprowadzić 

badania. "Zachowujemy wszystkie 

dotychczas obowiązujące mechanizmy 

i działające mechanizmy, czyli finansuje-

my prace reaktywnie w odpowiedzi na 

wnioski, które do nas spływają. Oce-

niamy te wnioski pod względem war-

tości naukowej, pod względem szans 

na osiągnięcie sukcesu gospodarczego, 

ale wprowadzamy również nowy me-

chanizm, który polega na tym, że jest 

predefiniowany cel, do którego bada-

nia powinny doprowadzić" - wyjaśniał 

prof. Chorowski. 

Wśród programów badawczo -

rozwojowych pozostających w ofercie 

NCBR są programy w ramach tzw. 

szybkiej ścieżki, sektorowe, strategicz-

ne. Wśród nich są działania GameInn 

(sektor produkcji gier video) czy Inno-

stal (sektor stalowy). Wśród nowych 

są te, które dotyczą realizacji zamó-

wień przedkomercyjnych. Na większą 

skalę będą również wdrażane mechani-

zmy zwrotne poprzez wspieranie fun-
duszy venture capital. 

Cały artykuł:  
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Gowin: niezbędne są nowe rozwiązania dotyczące ścieżki 

awansu naukowego 

Wicepremier, minister nauki i szkolnic-

twa wyższego Jarosław Gowin wziął 

udział w konferencji programowej 

Narodowego Kongresu Nauki pt. 

„Doskonałość naukowa – jak równać 

do najlepszych”. Jak podkreślił, dosko-

nałość naukowa ma fundamentalne 

znaczenia dla procesu tworzenia nowej 

ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. 

Ustawy 2.0. 

Szef resortu nauki podkreślił w Pozna-

niu, że jednym z największych wyzwań 

w dążeniu do naukowej doskonałości 

będzie „wypracowanie szeroko akcep-

towalnych w środowisku akademickim 

nowych rozwiązań dotyczących ścieżki 

awansu naukowego oraz nowych roz-

wiązań dotyczących parametryzacji 

nauki, czy systemu oceny dorobku 

naukowego”. 
Jak mówił, w Polsce "średnio samo-

dzielność naukową, czyli stopień dok-

tora habilitowanego osiąga się w wieku 

46 lat". "Za granicą, zwłaszcza w Euro-

pie Zachodniej czy Stanach Zjednoczo-

nych, taką samodzielność osiąga się 

średnio o 10, czy nawet o kilkanaście 

lat wcześniej. (…) Drugą stroną meda-

lu jest pytanie, jak zapobiec czemuś, co 

już następuje, czyli dewaluacji i obniże-

niu poziomu polskich doktoratów  

i poziomu polskich habilitacji” – dodał. 

Gowin przyznał, że bardzo trudno jest 

znaleźć rozwiązania, które z jednej 

strony udrożniłyby ścieżkę awansu dla 

młodych naukowców, a z drugiej – jak 

mówił - „musimy (...) uniknąć rozwią-

zań, które skutkowałyby rozplenieniem 

się pseudodoktoratów i pseudohabilita-

cji”. 

Jak zaznaczył, kwestia nowych regulacji 

dotyczących ścieżki kariery naukowej 

jest niezwykle istotna, ponieważ już 

teraz wielu młodych polskich naukow-

ców wyjeżdża za granicę również dlate-
go, że tam łatwiej jest im się rozwijać  

i prowadzić samodzielne badania. 

„Dlaczego dzisiaj na uniwersytetach 

całego świata pracuje 35 tys. polskich 

naukowców? Wygnał ich z Polski nie 
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tylko relatywnie niski poziom finan-

sowania polskiej nauki. Bardzo czę-

sto oni wyjeżdżają dlatego, że mają 

poczucie, że tutaj ich kariery nauko-

we są blokowane przez nadmiernie 

feudalne, nadmiernie zhierarchizowa-

ne, w złym tego słowa znaczeniu, 

relacje w środowisku akademickim" 

- podkreślił. 

Dodał, że już są prowadzone prace 

nad różnymi wariantami rozwiązań 

tych kwestii. "Jednym z takich wa-

riantów jest koncepcja tzw. dużego 

doktoratu" - wymienił. 

Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/gowin-niezbedne-sa-nowe-

rozwiazania -dotyczace-sciezki-

awansu-naukowego 

Źródło: PAP 

Resort nauki planuje wprowadzenie tzw. dużego doktoratu 

badawczego 

Szybsze osiąganie samodzielności nau-

kowej, odmłodzenie kadry badawczej, 

poprawa jakości doktoratów - to spo-

dziewane efekty tzw. dużego doktoratu 

badawczego, którego wprowadzenie 

planuje resort nauki. Naukowcy  

z "dużym doktoratem" mieliby upraw-

nienia równe doktorom habilitowanym. 

Obecna ścieżka kariery naukowej - 

obejmująca studia doktoranckie i około 

dziesięcioletnią habilitację - powoduje, 

że średni wiek tzw. samodzielnego 

pracownika naukowego w Polsce to 

około 46-47 lat. "To bardzo dużo, bo 

najbardziej dynamicznym i twórczym 

okresem dla naukowca jest wiek po-

między 25. a 35. rokiem życia. Samo-

dzielni pracownicy nauki, którzy mogą 

prowadzić własne badania, są więc  

w wieku, kiedy nie są już tak twórczy" - 
mówi PAP wiceminister nauki i szkol-

nictwa wyższego Łukasz Szumowski. 

Zaznacza jednak, że proste zlikwidowa-

nie habilitacji po to, aby skrócić drogę 

kariery akademickiej naukowców, nie 

jest wystarczającym rozwiązaniem. "To 

sensowny kierunek, tylko że jakość 

obecnego kształcenia na poziomie dok-

toratu jest za niska, aby zlikwidować 

wyższe stopnie i tytuły" - wyjaśnia Szu-

mowski. 

Właśnie dlatego Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego - wzorem np. 

Wielkiej Brytanii - planuje wprowa-

dzenie tzw. dużego doktoratu badaw-

czego. "Koncepcja dużego doktoratu 

może prowadzić do skrócenia czasu 

ścieżki kariery i szybszego uzyskania 

samodzielności naukowej. Ktoś, kto 

uzyska duży doktorat - w myśl naszej 

koncepcji - stanie się samodzielnym 

pracownikiem nauki, czyli będzie rów-

norzędny z doktorem habilitowanym" 

- zapowiada Szumowski. Oznacza to, 

że po około sześciu latach i uzyskaniu 

tytułu doktora, osoba taka mogłaby 

samodzielnie ubiegać się o granty, 

szefowanie zespołom badawczym, 

stanowisko profesora na uczelni czy 

kierowanie katedrą. 

System doktoratów badawczych moż-

na byłoby wprowadzić np. poprzez 

tzw. granty promotorskie. W takim 
systemie promotorzy - jako doświad-

czeni badacze - startowaliby w kon-

kursach grantowych na przeprowa-

dzenie konkretnych, zaprojektowa-

nych tematów badawczych. Następnie 

nadzorując temat, który otrzyma 

finansowanie, oddawaliby go do reali-

zacji swojemu doktorantowi. "Młody 

człowiek przez pierwsze lata kariery 

miałby mentora, promotora, który 

służy radą przy realizacji projektu 

badawczego. Przez ten czas będzie się 

uczył powadzenia badań naukowych, 

samodzielności, odpowiedzialności za 

prowadzone badania. Szacujemy, że 

po około sześciu latach ukończy dok-

torat jako w pełni wykształcony, ufor-

mowany badacz" - powiedział PAP 

wiceminister nauki. 

Jak przyznał, koncepcja doktoratów 

badawczych wymaga jeszcze dopraco-

wania, a granty promotorskie to tylko 

jeden z możliwych sposobów jej 

wprowadzenia. Uczelnie - mając od-

powiednie finansowanie - mogłyby 

same ogłaszać konkursy na dane bada-

nia i same finansować duże doktoraty. 

Granty promotorskie mogłyby być 

realizowane również ze środków 

Narodowego Centrum Nauki czy 

Narodowego Centrum Badań i Roz-

woju. 

Zdaniem wiceministra Szumowskiego 
idealnym miejscem do prowadzenia 

doktoratów badawczych byłyby uczel-

nie badawcze, których wprowadzenie 

planuje resort nauki. "Również uczel-

nie dydaktyczno-badawcze, które 

prowadzą świetne badania w niektó-

rych dziedzinach, mogłyby takie dok-

toraty prowadzić" - powiedział. 

Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

i t e m s / r e s o r t - n a u k i - p l a n u j e -

wprowadzenie-tzw-duzego-doktoratu

-badawczego 

Źródło: PAP  
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Flagowe programy SOR dot. m.in. elektromobilności, 

kolejnictwa i medycyny 

12 flagowych projektów - m.in. progra-

my dot. przemysłu okrętowego, elek-

tromobilności, kolejnictwa, nowocze-

snej medycyny i biotechnologii - znala-

zło się w Strategii na rzecz Odpowie-

dzialnego Rozwoju. Dokument przed-

stawił na stronie internetowej resort 

rozwoju. 

Przyjęte przez rząd projekty - jak za-

znaczono - mają służyć powstaniu pro-

duktów o istotnej użyteczności dla 

realizacji celów Strategii. Interwencja 

publiczna ma wspierać określony sek-

tor lub branżę, aby mogły one zaistnieć 

na rynku i pozytywnie wpłynąć na go-

spodarkę oraz na realne bądź progno-

zowane zapotrzebowanie rynku. 

Projekty flagowe dotyczą sektorów: 

produkcji środków transportu, lotni-

czo-kosmicznego, systemów militar-
nych, elektroniki profesjonalnej, specja-

listycznych technologii informatycz-

nych, leków, wyrobów medycznych  

i nowoczesnych usług medycznych, 

żywności wysokiej jakości, ekobudow-

nictwa, systemów wydobywczych czy 

wreszcie odzysku materiałowego su-

rowców. 

"Realizacja projektów flagowych wyma-

ga współdziałania szeregu podmiotów 

prywatnych i publicznych. Obejmuje 

szereg działań w różnych fazach realiza-

cji – od momentu badań, komercjaliza-

cji, produkcji, po wejście na międzyna-

rodowe rynki" - tłumaczy się w SOR. 

Działania państwa będą skoncentrowa-

ne na tworzeniu systemu zachęt  

o charakterze prawnym, organizacyj-

nym i inwestycyjnym, dla opracowania 

projektów i ich wdrożenia. Do realiza-

cji projektów flagowych będą ustana-

wiane zespoły zadaniowe (projektowe) 

oraz powoływani liderzy czy kierowni-

cy projektów, odpowiedzialni za ich 

realizację, zgodnie z założeniami har-

monogramu przyjętego przez rząd. 

W ramach programu "Nowoczesne 

produkty przemysłu okrętowego", 

określającego ramy dla aktywizacji 

przemysłu stoczniowego, Strategia 

wskazuje projekt "Batory". Ma on po-

budzać rozwój technologii, projekto-

wanie i budowę polskich jednostek 

pływających i konstrukcji morskich,  

a także ukierunkować sektor stocznio-
wy na produkcję 

innowacyjnych pro-

duktów i wyspecjali-

zowanych jednostek 

o wysokiej wartości 

dodanej. 

Kolejny projekt - 

"Żwirko i Wigura" – 

ma pobudzać rozwój 

z i n t e g r o w a n y c h 

systemów zarządza-

nia, które mają pozy-

skiwać dane z bezza-

łogowych statków 

powietrznych. Te usługi będą oparte 

na wykorzystaniu dronów. 

W  r a m a c h  P r o g r a m u 

"Elektromobilność", czyli stymulowania 

rozwoju rynku na rzecz zwiększenia 

udziału pojazdów o napędzie elek-

trycznym, wskazano na dwa projekty. 

Projekt "E-bus" dotyczy projektowania 

i produkcji polskich pojazdów elek-

trycznych na potrzeby komunikacji 

miejskiej. Koncentruje się na wsparciu 

firm na wszystkich etapach produkcji 

taboru komunikacji miejskiej, takich jak 

autobusy elektryczne i tramwaje. 

Cały artykuł:  

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it

ems/flagowe-programy-sor-dot-min-

elektromobilnosci -kolejn ictwa- i-

medycyny-2389  

Źródło: PAP 

Resort nauki: ułatwimy jednostkom naukowym 

długoterminowe planowanie 

Resort nauki zapowiada uproszczenia 

w przepisach, dzięki którym jednostki 

naukowe będą mogły pozwolić sobie 

na wieloletnie plany, zamiast - jak do-

tąd - skupiać się na corocznych zbyt 

szczegółowych rozliczeniach. Mówiła  

o tym PAP wiceminister nauki Teresa 

Czerwińska. 

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyż-

szego dr hab. Teresa Czerwińska przy-

pominała, że w październiku 2016 r. 

weszła w życie nowelizacja ustaw, 

których zadaniem było ograniczenie 

biurokracji na uczelniach. To jednak 

nie koniec działań resortu nauki, jeśli 

chodzi o uproszczenia w przepisach. 

"Teraz przeglądamy przepisy, pod 

kątem zmniejszenia obciążeń sprawoz-

dawczych dla jednostek naukowych" - 

powiedziała wiceminister. 
Dodała, że jej resort zajmuje się obec-

nie m.in. uproszczeniem procedur 

naliczania i rozliczania dotacji na utrzy-

manie potencjału badawczego jedno-

stek naukowych. Prace nad nowym 

rozporządzeniem już trwają, wicemini-

ster spodziewa się, że wejdzie ono  

w życie w drugim kwartale 2017 r. 

"Teraz każda jednostka w cyklu rocz-

nym wnioskuje o środki na utrzymanie 

potencjału badawczego i składa raport 

rozliczający. Chcielibyśmy, by raport 

był ograniczony do niezbędnych ele-

mentów związanych z finansowym 

rozliczaniem przekazanych środków" - 

podkreśliła Czerwińska i oceniła, że 

taka zmiana będzie dla jednostek du-

żym odciążeniem. 

"Chcemy rozliczać dotację w sposób 

zgodny z ustawą o finansach publicz-

nych, ale nie chcemy przy tym produk-

cji nadmiernej biurokracji. A przecież 

w większości przypadków utrzymanie 

potencjału badawczego to nic innego 

jak wynagrodzenia pracowników nau-

kowych, utrzymanie budynku czy zwy-
kła działalność, która nie powinna wią-

zać się np. z wskazywaniem osiągnię-

tych rezultatów" - mówi Czerwińska. 

Jak zaznaczyła rozmówczyni PAP, mini-

sterstwo chce też poprzez zmiany  

w prawie dać jednostkom możliwość 

przestawienia się na myślenie długofa-

lowe. "Teraz de facto istnieją już pro-

gramy wieloletnie, ale one są wielolet-

nie tylko iluzorycznie. W większości 

tych programów środki trzeba rozli-

czać w ujęciu rocznym" - opisywała 

wiceminister. Według niej to obecne 

przepisy zmuszają jednostki naukowe 

do krótkoterminowego myślenia  

o wydatkowaniu środków. "A z tego, 

co wiemy, to jednostki chciałyby pla-

nować w sposób wieloletni. Nie da się 

tworzyć nauki na światowym pozio-

mie, mając tak znaczne ograniczenie 

czasowe, jeśli chodzi o wydatkowanie 

środków" - oceniła wiceminister. 

Cały artykuł:  

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/it
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Gowin: chciałbym, aby dzień urodzin Kopernika ustanowić 

Dniem Naukowca 

"Chciałbym, aby 19 lutego było wielkim 

świętem polskiej nauki - żeby to był 

taki Dzień Naukowca. Wkrótce wystą-

pię z odpowiednią inicjatywą do Sejmu. 

Chciałbym, żeby tego dnia przyznawa-

no w wielu kategoriach specjalne na-

grody najwybitniejszym polskim nau-

kowcom - zarówno tym uznanym na 

świecie, jak i bardzo wielu młodym, 

zapowiadającym się" - powiedział Go-

win. 

Jak dodał, mało kto i w Polsce i na 

świecie pamięta o dacie urodzin Ko-

pernika, "a jak się przegląda światowe 

media, to można przeczytać, że obozy 

koncentracyjne były polskie, a już np. 

Maria Skłodowska była Francuzką. 

Trzeba przypominać osobę i dzieło 

Mikołaja Kopernika i w ten sposób 

budować dumę z tego, że jesteśmy 
Polakami, a równocześnie budować 

pozytywny wizerunek Polski" - powie-

dział Gowin. 

Jego zdaniem jest to ważne także dlate-

go, że ponad 30 tys. polskich naukow-

ców - w większości młodych i bardzo 

zdolnych - "rozjechało się po uniwersy-

tetach całego świata i trzeba przywró-

cić im wiarę w to, że Polska może być 

ojczyzną takich odkryć jak odkrycia 

Mikołaja Kopernika". 

"Ponieważ przykłady porywają, to 

chciałbym, aby każdy rok miał od stro-

ny naukowej swojego patrona - mogą 

to być tak wybitne postacie jak właśnie 

Kopernik czy Skłodowska-Curie, ale 

chciałbym - i to pewnie może brzmieć 

zaskakująco - żeby tymi patronami byli 

także nau-

kowcy żyją-

cy, z których 

moglibyśmy 

być dumni, 

gdybyśmy o 

nich słyszeli. 

N i e s t e t y 

przez ostat-
nie dwadzie-

ścia parę lat 

taka polityka 

budowan ia 

dumy z pol-
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skości była spychana gdzieś na bok" - 

dodał. 

Cały artykuł:  

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/gowin-chcialbym-aby-dzien-

urodzin-kopernika-ustanowic-dniem-

naukowca 
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Gowin: 5 mld złotych z NCBR na innowacje w 2016 r.; kolejne 

5,5 mld w 2017 r. 

Ponad 5 mld zł na nowatorskie projek-

ty w 2016 roku rozdysponowało Naro-

dowe Centrum Badań i Rozwoju 

(NCBR), kolejne 5,5 mld złotych zosta-

nie przyznanych w 2017 roku - poin-

formował wicepremier i szef resortu 

nauki Jarosław Gowin. 

Środki te są przyznawane w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój (IR). Jest to największy w Unii 

Europejskiej krajowy instrument, który 

wspiera prace rozwojowe i badania 

przemysłowe, komercjalizację prac 

B+R oraz współpracę między sektorem 

nauki oraz biznesu. 

Na jego realizację w latach 2014-2020 

przeznaczono ponad 36 mld zł. Ponad 

połowa tej kwoty, blisko 22 mld zł, 

znajduje się w dyspozycji NCBR - agen-

cji wykonawczej resortu nauki. 
"Chcę podkreślić, że z działań NCBR 

nie jest wykluczony żaden sektor" - 

zaznaczył wicepremier, minister nauki  

i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin 

podczas briefingu zorganizowanego   

w Warszawie. 

W 2017 r. planowane jest uruchomie-

nie 17 konkursów w ramach Programu 

Operacyjnego IR na łączną kwotę 5,5 

mld zł - zapowiedział wicepremier. 

Będą to środki przeznaczone dla branż, 

które mają największy potencjał roz-

wojowy i są ważne z punktu widzenia 

społecznego. Gowin wskazał m.in. pro-

gram bezemisyjnego transportu pu-

blicznego. 

Stwierdził, że choć firmy i instytucje 

mogą starać się o miliardy złotych ze 

środków, którymi dysponuje NCBR, to 

ta agencja "nie jest bankomatem za-

pewniającym łatwy dostęp do pienię-

dzy."(…) 

Wicepremier dodał, że najważniejsze 

jest to, aby wydane środki przyniosły 

konkretne efekty, które można zmie-

rzyć z perspektywy makroekonomicz-

nej, jak i poziomem życia Polaków. 

"Nie poprzestajemy (...) na kontynuacji 

już wprowadzonych mechanizmów 

wsparcia komercjalizacji B+R. Korzy-

stając z najlepszych światowych do-
świadczeń, na przykład amerykańskiej 

agencji DARPA, wprowadzamy nowe 

rozwiązania, stawiając ambitne, ale 

konkretne cele, zapewniając publiczne 

wsparcie dla innowacyjnych projektów 

wysokiego ryzyka" - wyjaśniał. 

Jak poinformował dyrektor NCBR 

prof. Maciej Chorowski w 2017 roku 

NCBR będzie kontynuowało większość 

ustanowionych wcześniej programów, 

czyli „szybką ścieżkę” - z budżetem 

2,75 mld zł, programy sektorowe, 

Regionalne Agendy Naukowo-

Badawcze oraz projekty aplikacyjne. 

Uruchomione zostaną także trzy 

nowe programy sektorowe - dla 

sektora farmaceutycznego (190 mln 

zł), sektora recyklingu surowców 

mineralnych i drewna (90 mln zł) 

oraz sektora leśno-drzewnego i me-

blarskiego (120 mln zł) - oraz dwa 

nowe Wspólne Przedsięwzięcia:  

z Polskim Górnictwem Naftowym  

i Gazownictwem S.A. i GAZ SYSTEM 

S.A., tzw. INGA (200 mln zł) oraz  

z PKP Polskie Linie Kolejowe (25 mln 

zł). 

Cały artykuł: 

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/

items/gowin-5-mld-zlotych-z-ncbr-na-

innowacje-w-2016-r-kolejne-55-mld-
w-2017-r 
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https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/gowin-chcialbym-aby-dzien-urodzin-kopernika-ustanowic-dniem-naukowca
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/gowin-chcialbym-aby-dzien-urodzin-kopernika-ustanowic-dniem-naukowca
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/gowin-5-mld-zlotych-z-ncbr-na-innowacje-w-2016-r-kolejne-55-mld-w-2017-r
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/gowin-5-mld-zlotych-z-ncbr-na-innowacje-w-2016-r-kolejne-55-mld-w-2017-r
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/gowin-5-mld-zlotych-z-ncbr-na-innowacje-w-2016-r-kolejne-55-mld-w-2017-r
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/gowin-5-mld-zlotych-z-ncbr-na-innowacje-w-2016-r-kolejne-55-mld-w-2017-r
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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 progra-

mie 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 2016-2017 dla wszystkich obszarów: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17  

 

Uwaga! 

W poniższym przeglądzie przedstawiono tylko wybrane obszary i topiki programu Horyzont 2020, uwzględniające szeroko 

pojęte badania i analizy energetyczne.  

 

 

 
 

 

Przegląd konkursów  
Konkursy międzynarodowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://kpk.gov.pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
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DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA 

Europejska Rada Badań 

WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp17-erc_en.pdf  

 

Proof of Concept  

Celem projektów jest sprawdzenie możliwości zastosowania wyników innowacyjnych projektów realizowanych w ramach kon-

kursów Europejskiej Rady Badań (ERC). Konkurs dla osób realizujących granty ERC lub osób, które zakończyły realizację gran-

tów ERC nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu PoC.  

Termin składania wniosków: 25.04.2017, 5.09.2017. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-poc.html 

 

  

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 rady-

kalnie 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/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf 

  

   
Działania Marii Skłodowskiej-Curie 

Konkursy na najwyższej jakości innowacyjne szkolenia w zakresie badań naukowych oraz umiejętności miękkich, w tym umie-

jętności najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Szkolenia mają tworzyć możliwości rozwoju kariery i wymiany wiedzy po-

przez 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/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf 

  

Marie Skłodowska-Curie Action - Individual Fellowships (IF)    

Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców z już dużym dorob-

kiem, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje dzięki uczestnictwu w zaawansowanych szkoleniach, podjęciu mobilności 

międzynarodowej i międzysektorowej. Stypendia indywidualne zapewniają możliwość zdobycia nowej wiedzy w Europie lub 

poza Europą. Program wspiera również powrót i reintegrację naukowców spoza Europy oraz powrót do pracy po przerwie  

w karierze naukowej. 

Rodzaje grantów: 

 

 Standard European Fellowships (SF) - 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 dane-

go konkursu. 

 

 Career Restart Panel (CAR)  - granty dla naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12-

miesięcznej przerwie (bezpośrednio przed zamknięciem konkursu) spowodowanej np. urlopem rodziciel-

skim/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 pra-

cujących 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 bezpośred-

nio 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 realizo-

wać w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą 

zamknięcia konkursu. 

Termin składania wniosków: 14.09.2017. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html  

 

Marie Skłodowska-Curie Action - Research and Innovation Staff Exchange 

Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę 

pracowników pomiędzy przedstawicielami tych sektorów.  

Przegląd konkursów  
Konkursy międzynarodowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp17-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
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Przegląd konkursów  
Konkursy międzynarodowe 

Termin składania wniosków: 5.04.2017. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.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 między-

narodowej. 

WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-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, biotechno-

logii, 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/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit_en.pdf 

 

i. Technologie informacyjne i komunikacyjne 
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-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/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-nmp_en.pdf 

  

ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR HIGH ADDED VALUE PRODUCTS AND PROCESS INDUS-

TRIES  

NMBP-07-2017: Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation, drugi etap: 4.05.2017 

 

ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR ENERGY APPLICATIONS 

NMBP-19-2017: Cost-effective materials for “power-to-chemical” technologies, drugi etap: 4.05.2017 

NMBP-20-2017: High-performance materials for optimizing carbon dioxide capture, drugi etap: 4.05.2017 

 

ECO-DESIGN AND NEW SUSTAINABLE BUSINESS MODELS  

NMBP-22-2017: Business models and industrial strategies supporting novel supply chains for innovative product-services, drugi 

etap: 4.05.2017 

 

BIOTECHNOLOGY  

BIOTEC-05-2017: Microbial platforms for CO2-reuse processes in the low-carbon economy, drugi etap: 4.05.2017 

BIOTEC-06-2017: Optimisation of biocatalysis and downstream processing for the sustainable production of high value-added 

platform chemicals, drugi etap: 4.05.2017 

 

iii. Przestrzeń kosmiczna 

Badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznych. 

WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf 

 

 

Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach  

WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sme_en.pdf 

 

SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food 

and bio-based sectors; SME-1, SME-2 

SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions 

for blue growth, SME-1, SME-2 

SMEInst-09-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system, SME-1, SME-2 

SMEInst-10-2016-2017: Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility, SME-1, SME-2 

SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency 

and raw materials, SME-1, SME-2 

INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manufacturing technologies for clean production 
by manufacturing SMEs, 28.03.2017 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-nmp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sme_en.pdf
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Terminy składania wniosków w ramach instrumentów SME-1, SME-2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 pochodze-
nia naturalnego, biotechnologii przemysłowej, bio-gospodarki, rolnictwa.  

WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf 

 
 
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia   
Konkursy dotyczące energii i energetyki. 
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-energy_en.pdf 

 

1. Heating and cooling 

EE-02-2017: Improving the performance of inefficient district heating networks, 7.06.2017 

 

2. Engaging consumers towards sustainable energy  

EE-06-2016-2017: Engaging private consumers towards sustainable energy, 7.06.2017 

EE-09-2016-2017: Engaging and activating public authorities, 7.06.2017 

 

3. Buildings 

EE-11-2016-2017: Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings, 7.06.2017 

EE-14-2016-2017: Construction skills, 7.06.2017 

 

4. Industry, services and products 

EE-15-2017: Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services, 7.06.2017 

EE-16-2016-2017: Effective implementation of EU product efficiency legislation, 7.06.2017 

EE-18-2017: Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services, 7.06.2017 

EE-19-2017: Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency, 7.06.2017 

 

5. Innovative financing for energy efficiency investments  

EE-22-2016-2017: Project Development Assistance, 7.06.2017 

EE-23-2017: Innovative financing schemes, 7.06.2017 

EE-24-2016-2017: Making the energy efficiency market investible, 7.06.2017 

 

2. Renewable energy technologies 

Developing the next generation of renewable energy technologies 

LCE-06-2017: New knowledge and technologies, drugi etap 22.08.2017 

LCE-07-2016-2017: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling, drugi etap 

22.08.2017 

 
Demonstrating innovative renewable energy technologies 

LCE-10-2017: Reducing the cost of PV electricity, 7.09.2017 

LCE-11-2017: Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants, 7.09.2017  

LCE-12-2017: Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes, 7.09.2017 

LCE-14-2017: Demonstration of large >10MW wind turbine, 7.09.2017 

LCE-16-2017: 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment, 7.09.2017 

LCE-17-2017: Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings, 7.09.2017 

Przegląd konkursów  
Konkursy międzynarodowe 

 Konkursy 2017 

SME-1 

  

03.05.2017 

6.09.2017 

8.11.2017 

SME-2 

6.04.2017 

1.06.2017 

18.10.2017 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-energy_en.pdf
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LCE-18-2017: EGS in different geological conditions, 7.09.2017 

LCE-19-2016-2017: Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways, 7.09.2017 

LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel, 7.09.2017 

 

4. Social, economic and human aspects of the energy system  

LCE-31-2016-2017: Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union, drugi etap 22.08.2017 

 

 
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 transporto-

wym, badań socjo-ekonomicznych, behawioralnych oraz działań wyprzedzających na potrzeby tworzenia polityk. 

WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-transport_en.pdf 

 

MG-2.1-2017: Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport drugi etap: 19.10.2017 

MG-4.2-2017: Supporting 'smart electric mobility' in cities, drugi etap: 19.10.2017 

 

 
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, zrówno-

ważonego wykorzystanie surowców, wody. 

WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-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 w dziedzinie 

badań i innowacji z państwami trzecimi, 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/2016_2017/main/h2020-wp1617-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, bezpieczeń-

stwa infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej. 

WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-security_en.pdf 

 

 

Zagadnienia przekrojowe    

WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf 

 

CIRCULAR ECONOMY 

CIRC-01-2016-2017: Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: largescale demonstration projects, drugi 

etap: 5.09.2017 
CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy drugi etap: 5.09.2017 

 

SMART AND SUSTAINABLE CITIES 

SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities, drugi etap: 5.09.2017 

 

 

 

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 budże-

tów na badania i innowacje.  

WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sewp_en.pdf 

 
WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs (Katedry ERA) 
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. 

Przegląd konkursów  
Konkursy międzynarodowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-security_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-security_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sewp_en.pdf
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Termin składania wniosków: 15.11.2017. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html 

 

WIDESPREAD-05-2017: 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 europejskimi 

ośrodkami wiodącymi w obszarze, w którym instytucje o mniejszym potencjale chcą się rozwijać. 

Termin składania wniosków: 15.11.2017. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-05-2017.html 

 

 

 

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/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf 

 

 

 
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING - BBI JU 

BBI JU to partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) pomiędzy Komisją Europejską (EC) & Konsor-

cjum 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 zrównoważone-

go 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 in-

westycji w Europie. 
Termin składania wniosków: 4.09.2017. 

http://www.bbi-europe.eu/ 

 

 

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIECIE WODORU I OGNIW PALIWOWYCH - FCH JU 

Konkurs dotyczy badań nad ogniwami paliwowymi i wodorem.  

Tematyka konkursu: 

FCH-01-1-2017: Development of fuel cell system technologies for achieving competitive solutions for aeronautical applications 

FCH-01-2-2017: Towards next generation of PEMFC: Non-PGM catalysts 

FCH-01-3-2017: Improvement of compressed storage systems in the perspective of high volume automotive application 

FCH-01-4-2017: Demonstration of FC material handling and industrial vehicles 

FCH-01-5-2017: Large scale demonstration in preparation for a wider roll-out of fuel cell bus fleets (FCB) including new cities – 

Phase two 

FCH-01-6-2017: Large scale demonstration of Hydrogen Refuelling Stations and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) road vehicles 

operated in fleet(s) 

FCH-01-7-2017: Validation of Fuel Cell Trucks for the Collect of Urban Wastes 

FCH-02-1-2017: Game changer Water Electrolysers 

FCH-02-10-2017: Transportable FC gensets for temporary power supply in urban applications 

FCH-02-11-2017: Validation and demonstration of commercial-scale fuel cell core systems within a power range of 10-100kW 

for selected markets/applications 

FCH-02-12-2017: Demonstration of fuel cell-based energy storage solutions for isolated micro-grid or off-grid remote areas 

FCH-02-2-2017: Game changer High Temperature Steam Electrolysers 

FCH-02-3-2017: Reversible Solid Oxide Electrolyser (rSOC) for resilient energy systems 

FCH-02-4-2017: Highly flexible electrolysers balancing the energy output inside the fence of a wind park 

FCH-02-5-2017: Demonstration of large electrolysers for bulk renewable hydrogen production 

FCH-02-6-2017: Liquid organic hydrogen carrier 

FCH-02-7-2017: Development of flexible large fuel cell power plants for grid support 

FCH-02-8-2017: Step-change in manufacturing of Fuel Cell Stack Components 

FCH-02-9-2017: Development of next-generation SOFC stack for small stationary applications 

Przegląd konkursów  
Konkursy międzynarodowe  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-05-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf
http://www.bbi-europe.eu/
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FCH-04-1-2017: Limiting the impact of contaminants originating from the hydrogen supply chain 

FCH-04-2-2017: Harmonisation of hydrogen gas trailers 

FCH-04-3-2017: European Higher Training Network in Fuel Cells and Hydrogen 

FCH-04-4-2017: PNR for a safe use of liquid hydrogen 

FCH-04-5-2017: Definition of Accelerated Stress Testing (AST) protocols deduced from understanding of degradation mecha-

nisms of aged stack components in Fuel Cell systems 

Termin składania wniosków: 20.04.2017. 

Szczegółowe informacje: 

http :/ /ec.europa .eu/research/part ic ipants/porta l/desktop/en/opportunit ies /h2020/cal ls /h2020 -jt i - fch-2017-

1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default -

group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI 

Celem Funduszu jest promocja regionalnego współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej po-

przez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz inicjatyw 

związanych z wymianą młodzieży i współpracą transgraniczną. 

Termin składania wniosków na małe granty: 1.06.2017, 1.09.2017, 1.12.2017, 

termin składania wniosków na granty standardowe: 1.06.2017, 1.09.2017, 1.12.2017. 
http://visegradfund.org/  

 

 

 

EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKO-

WO-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: 7.09.2017, godz. 12.00 CET. 

http://www.cost.eu/ 

 

 

 

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 

Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza i współpracy z parterami z całego obszaru UE. Wsparciem objęte są 

regiony określone w programach. 

http://www.ewt.gov.pl/ 

http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj 

 

Interreg Europa 

Celem programu jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmio-

tami regionalnymi (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit)  

w zakresie celów tematycznych Programu. Cele te obejmują: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki 

niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.   

Program powinien w szczególności przyczyniać się do transferu dobrych praktyk głównie do krajowych i regionalnych progra-

mów operacyjnych, a w uzasadnionych wypadkach także do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wy-

braną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzysta-

niem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji no-

wego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi  

w regionie.  

Poziom dofinansowania dla polskich instytucji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Koszty pokrywane są w drodze refundacji. 

Termin składania wniosków: 30.06.2017. 

http://www.interregeurope.eu/apply/ 

 

 

Europa Środkowa 

Program wspiera międzyregionalne projekty w obszarach:  

 współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności: poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmio-

tami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej, podnoszenie poziomu wiedzy i umie-

jętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej; 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
http://visegradfund.org/
http://www.cost.eu/
http://www.ewt.gov.pl/
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/
http://www.interregeurope.eu/apply/
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 współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych: opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności 

energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, poprawa strategii energetycz-

nych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu, poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich 

obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2; 

 współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego: poprawa zintegro-

wanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalne-

go, poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego, poprawa zarządzania środo-

wiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich; 

 współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych: poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego 

transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi, po-

prawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych 

środowisku. 

Wnioski mogą być składane przez konsorcja składające się z minimum 3 partnerów pochodzących z różnych państw objętych 

wsparciem. Poziom dofinansowania dla polskich instytucji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Koszty pokrywane są w drodze 

refundacji. Do programu mogą aplikować: instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, instytucje prywatne, 

w tym firmy prywatne mające osobowość prawną, organizacje międzynarodowe działające według prawa krajowego jednego  

z państw członków programu oraz, pod pewnymi warunkami, organizacje działające według prawa międzynarodowego. 

Termin naboru wniosków planowany jest na wrzesień 2017. 

www.interreg-central.eu  

http://www.central2020.eu/Content.Node/apply/home.html  

  

 

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP) 

http://www.fnp.org.pl/ 

 

 

 działania wdrażane przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 

 

MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE 

Celem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych 

(struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone  

z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania nauko-

we i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. 

Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek nauko-

wych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie: 

 identyfikowania programów i tematów badawczych; 

 polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R; 

 komercjalizacji wyników prac B+R. 

Jednostki te będą prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przyjętą agendą badawczą, która zgodnie z definicją 

musi wskazywać problem naukowy – wyzwanie i sposób podejścia do rozwiązania tego problemu. Zarówno wyzwanie naukowe 

stawiane przed jednostką realizującą MAB, jak również proponowane metody rozwiązania go, muszą być na tyle ciekawe dla 

środowiska naukowego na całym świecie i przedsiębiorców, aby wyniki uzyskane w związku z prowadzonymi badaniami były 

publikowane w najlepszych czasopismach i prezentowane na najbardziej prestiżowych konferencjach, a wypracowana własność 

intelektualna mogła być właściwie wdrażana. Zaproponowany problem badawczy musi wpisywać się w zakres Krajowych Inteli-

gentnych Specjalizacji (KIS). 

Poziom naukowy prowadzonych badań jest kluczowy dla sukcesu całej jednostki i dla jej rozpoznawalności w świecie naukowym. 

Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku 

ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB. 

Naukowcy składający wnioski w konkursie powinni reprezentować poziom ERC Advanced Grant i mieć profil podobny do osób 

starających się o kierownicze stanowiska w czołowych instytucjach naukowych na świecie. 
Termin składania wniosków: III część wniosku: 21.03.2017 do godz. 16:00.  

http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/ 

 

HOMING  

Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży 

podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym 

uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębior-

stwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.  

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie 

Przegląd konkursów  
Konkursy międzynarodowe i krajowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.interreg-central.eu
http://www.central2020.eu/Content.Node/apply/home.html
http://www.fnp.org.pl/
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/
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dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedza-

jący termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia 

naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej. 

Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki: 

 przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych; 

 ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej 

niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.  

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu. 

W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył  

800 000 zł.  

Terminy składania wniosków: 15.03.2017. 

Kolejny nabór: rozpoczęcie - połowa sierpnia 2017, termin składania wniosków - połowa października 2017. 

http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/ 

 

FIRST TEAM  

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez 

doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych 

naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach 

programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracu-

jących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.  

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie 

dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający 

termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia nau-

kowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej. 

W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz 

projektu. W swym zespole zatrudni młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. 

W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył  

2 000 000 zł.  

Termin składania wniosków:  15.03.2017.  
Kolejny nabór: rozpoczęcie - połowa sierpnia 2017, termin składania wniosków - połowa października 2017. 

http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/ 

 

POWROTY  

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze 

staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) powracających 

do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących  

w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.  

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie 

dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedza-

jący termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia 

naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej. 

Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej  

9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowa-

dzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem. 

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu. 

W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył  

800 000 zł.  

Termin składania wniosków: 15.03.2017.  

Kolejny nabór: rozpoczęcie - połowa sierpnia 2017, termin składania wniosków - połowa października 2017. 

http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/ 

 

TEAM TECH  

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych 

(niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospo-

darczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.  

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy 

doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza 

zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. 

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:  

 przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicz-

nej);  w przypadku jednostek naukowych projekty w ramach programu Team Tech realizowane są zawsze z obligatoryj-

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/
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nym udziałem co najmniej jednego partnera gospodarczego, 

 przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),  

 przez konsorcja naukowo - przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jed-

nostki naukowej bez pomocy publicznej, w zakresie w którym nie prowadzi działalności gospodarczej, dla przedsiębior-

stwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).  

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projek-

tu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie 

mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kie-

rownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowo-

przemysłowym, wnioskodawca musi poświęcić na rzecz projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego zastęp-

cy. W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekro-

czył 3 500 000 zł.  

Termin składania wniosków: 20.04.-20.06.2017. 

http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/  

 

TEAM 

Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych 

uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracu-

jących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.  

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy 

doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim 

zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. 

Kierownik projektu podczas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projek-

tu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie 

mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kie-

rownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowo-

przemysłowym, wnioskodawca musi przeznaczyć na realizację projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego 

zastępcy. W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie 

przekroczył 3 500 000 zł. 
Termin składania wniosków: 20.04.-20.06.2017. 

http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/  

 

TEAM TECH CORE FACILITY 

Team Tech Core Facility jest modułem programu Team Tech, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na opracowanie  

i rozwój usługi badawczej z wykorzystaniem istniejącej zaawansowanej infrastruktury badawczej. W programie Team Tech Core 

Facility finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym  

w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki 

niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu spo-

łeczno-gospodarczego. 

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach: 

 przez jednostki naukowe w zakresie, w którym prowadzą działalność gospodarczą (na zasadach udzielania pomocy 

publicznej na działalność B+R), 

 przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R). 

Termin składania wniosków: 20.04.-20.06.2017. 

http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/ 
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MOBILNOŚĆ PLUS 

Program Mobilność Plus ma pomóc młodym naukowcom do 35. roku życia w rozwoju kariery naukowej. Jego laureaci uczest-

niczą w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych 

naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. 

„Mobilność Plus” obejmuje naukowców z nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk  

o życiu. 

Laureaci mają szanse na stypendium w wysokości 10 tys. zł na miesiąc. W ramach programu finansowany jest również: pobyt 

za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością,  

w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy. 

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe  
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Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu 

uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r. Wniosek składa kierownik jednostki 

naukowej. 

Termin składania wniosków: 15.03.2017. 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html 

 

STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW 

Celem programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców jest wsparcie najlepszych młodych naukowców, wyróżnia-

jących się osiągnięciami naukowo-badawczymi, którzy przez okres finansowania kontynuują pracę naukową. 

Adresaci programu: młodzi naukowcy (do 35. roku życia), zatrudnieni na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub 

instytutach badawczych. 

Kwota finansowania: zależna od minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska 

profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej (w 2015 roku – 5 390 zł). Stypendium jest przyznawane na okres do 

36 miesięcy. 

Termin składania wniosków: 31.03.2017. 

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/ 

 

NAGRODY MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 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 uka-

rane karą dyscyplinarną lub skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać: 

 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; 

 w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne 

uczelni, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. 

Termin składania wniosków: 31.03.2017. 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nagrody-ministra-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-oraz-za-

osiagniecia-w-opiece-naukowej-i-dydaktycznej_20170207.html 

 

CHILIJSKI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ 

Celem programu jest wspieranie tworzenia sieci współpracy między jednostkami naukowymi z Chile i z wybranych państw 

partnerskich (w tym z Polski). Program przewiduje finansowanie: 

 krótkoterminowych pobytów szkoleniowych chilijskich naukowców w zagranicznych ośrodkach naukowych (3 miesią-

ce), 

 wizyt badawczych zagranicznych naukowców w chilijskich jednostkach naukowych (15 dni), 

 wizyt badawczych chilijskich naukowców w zagranicznych jednostkach naukowych (15 dni), 

 dwustronnych warsztatów lub seminariów w Chile (5 dni), 

 korzystania z aparatury badawczej. 

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w programie są dostępne na stronie internetowej chilijskiej Narodowej 

Komisji ds. Badań Naukowych i Techniki (CONICYT). 

Wniosek składa chilijska jednostka naukowa w terminie do 12.04.2017, godz. 16:00 (czasu chilijskiego).  

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/chilijski-program-miedzynarodowej-wspolpracy-naukowej.html 

 

WSPÓLNY POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NA LATA 2018-2019 

Program obejmuje projekty badawcze uzgodnione między polskimi i ukraińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany fi-
nansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. 

UWAGA: W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej 

(lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów mię-

dzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowa-

nia nauki – Dz. U. Nr 96, poz. 615); MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów  

w ramach Programu.  

Obszary priorytetowe w ramach współpracy polsko – ukraińskiej to m.in.: technologie informatyczne oraz nowe technologie 

produkcyjne; energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna); ekologia i ochrona środowiska; nowe materiały; 

technologie obronne. 

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 
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W ramach Programu Wykonawczego środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczo-

ne są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca uzgodniona między zespołami badawczy-

mi może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat. Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów 

i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących. Strona polska pokrywa koszty pobytów 

oraz koszty podróży naukowców polskich w Ukrainie. Strona ukraińska pokrywa koszty pobytów oraz koszty podróży nau-

kowców ukraińskich w Polsce. Strona przyjmująca pokrywa koszty organizacji wspólnych konferencji oraz innych spotkań.  

Termin składania wniosków: 24.04.2017. 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wspolny-polsko-ukrainski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2018-2019.html 

 

PROGRAM POLONIUM NA LATA 2018-19 

Program obejmuje projekty badawcze uzgodnione między polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany 

finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. 

W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są 

wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespo-

łami może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat. 

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na 

finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatko-

wych środków na realizację tych projektów. Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań pod-

stawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniej-
szego konkursu Strony uzgodniły preferencje tematyczne (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego) 

obejmujące m.in. takie obszary jak: energia, fizyka nuklearna, astronomia, kataliza, zrównoważony rozwój, rolnictwo i bezpie-

czeństwo żywności, nano- i biotechnologie, technologie informacyjne i komunikacyjne. 

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na 

korzyść aplikujących. Dwustronna Komisja zwróci także szczególną uwagę na projekty prezentujące potencjał dla rozwoju 

współpracy w ramach inicjatyw UE. 

Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki naukowej) na projekty badawcze w ramach programu 

POLONIUM są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem 

finansowania samych badań. 

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Francji i koszty pobytu naukowców francuskich w Polsce. 

Strona francuska pokrywa koszty podróży naukowców francuskich oraz pobyty naukowców polskich we Francji. Wysokości 

finansowania na dany rok zostaną wpisane do Protokołu z posiedzenia Wspólnej Komisji ds. selekcji projektów. 

Polsko-francuska Komisja ds. selekcji projektów zachowuje sobie prawo do przyznania liczby podróży i/lub dni pobytu mniej-

szej od wnioskowanej przez koordynatorów projektu. 

Termin składania wniosków: 15.06.2017. 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2018-19.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 pro-

jakościowych, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształtowanie odbioru spo-

łecznego polskiej nauki, podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności 

poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podję-

cie 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 efektyw-

ności 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 związ-

ków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;  

 wykorzystanie „humanistyki dla rozwoju”, która przyczyni się do stymulowania innych obszarów nauki, kultury, eduka-

cji, 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).  
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Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wspolny-polsko-ukrainski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2018-2019.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2018-19.html
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Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł.  Wnioskodawcy, również jako członkowie konsor-

cjum, 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 środ-

ków 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. 

 

- Premia na Horyzoncie  
Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” są przezna-

czone 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 prze-

kracza 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/komunikaty/premia-na-horyzoncie-nabor-wnioskow.html 
 

- Granty na granty 

Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów 

badawczych Unii Europejskiej i uzyskały wysoką ocenę merytoryczną wniosku projektowego. Ma wpłynąć na zwiększenie zaanga-

żowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić te jednostki 

do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki. W programie możliwa 

jest wyłącznie refundacja kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego UE: dla 

koordynatora projektu do 30 000 zł, dla koordynatora pakietu do 10 000 zł. 

Wnioskowanie o refundację jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wniosek projektowy uzyskał w ocenie merytorycznej licz-

bę punktów stanowiącą co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez 

nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego. 

Koszty kwalifikujące się do refundacji: 

 koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego (w szczególności koszty poniesione na weryfikację 

istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych  

i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego); 

 koszty przygotowania (sporządzenia) wniosku projektowego (w szczególności koszty pracy świadczonej przez pracowni-

ków wnioskodawcy lub podmioty zewnętrzne, tj. przedsiębiorców lub osoby fizyczne niebędące pracownikami wniosko-

dawcy, np. firmy konsultingowe, podmioty specjalizujące się w przygotowywaniu wniosków o granty UE; koszty konsul-

tacji przygotowywanego wniosku projektowego z ekspertami); 

 koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych  

z przygotowaniem wniosku projektowego (w szczególności koszty opłaty wstępnej, tzw. fee, zakwaterowania, przejaz-

dów, diet); 

 koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum (w szczególności koszty najmu sali, zakwaterowania, przejazdów, ob-

sługi spotkań, druku materiałów informacyjnych). 

Komunikatem z dnia 28 października 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Granty na granty: promocja 

jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższe-

go wprowadził zmianę zasad finansowania programu polegającą na tym, że w ramach programu finansowaniem objęte są koszty 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_07/5432a064558218d684895c5821feb106.pdf
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/66615b94db8ae77561d856f5919816ec.pdf
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/premia-na-horyzoncie-nabor-wnioskow.html
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związane z przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały poniesione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku 

na wezwanie konkursowe KE, lub dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe.  

Nabór wniosków w ramach programu ma charakter ciągły i trwa od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 1 marca 2018 r. z następują-

cym zastrzeżeniem: 

 Wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę merytoryczną KE wniosku projektowego po dniu 7 listopada 2016 r. zobowią-

zani są złożyć wniosek nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania tej oceny; 

 wniosek składany w roku 2018 może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę merytorycz-

ną KE w roku 2017.  

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-

programach-badawczych-unii-europejskiej.html 

 

- Opłacenie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów 

międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych 

Termin składania wniosków: 30 września roku poprzedzającego rok, w którym mają być opłacone składki. 

 

- Wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsię-

wzięciu, 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. 

 

- 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 projek-
towej;  

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 zlokalizo-

wanej za granicą;  

4. koszty przygotowania aparatury badawczej i wyposażenia technicznego niezbędnego do przygotowania się wnioskodaw-

cy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za grani-

cą;  

5. koszty analizy i opracowywanie danych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pro-

wadzonych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;  

6. pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i produktów, ponoszone bezpośred-

nio 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 nauko-

we lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;  

 upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferen-

cji naukowych;  

 podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.  

Środki finansowe na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wy-

dawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych mogą 

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
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uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowa-

nych czasopism przez sieć Internet. Dofinansowanie obejmuje w szczególności:  

 udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;  

 udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;  

 stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;  

 digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;  

 wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych. 

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę mogą być przyznane na okres nie dłuższy 

niż 2 lata. 

Termin składania wniosków - 30 września roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań. 

W przypadku wniosku dotyczącego zadania szczególnie ważnego dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowa-

cyjnej państwa, którego złożenie było niemożliwe z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy w terminie do 30 września, wnio-

sek może zostać złożony, bez zachowania tego terminu. 

 

INWESTYCJE SŁUŻĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH rozporządzenie 

Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badaw-

czej (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/komunikaty/planowane-uruchomienie-systemu-osf-wnioski-o-przyznanie-srodkow-finansowych-na-

inwestycje-sluzace-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych-na-rok-2017.html 

 

 

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI  (NCN) 

www.ncn.gov.pl 

  

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 zagranicz-

nych.  

Termin składania wniosków: 22.03.2017, 15.03.2018. 

 

ETIUDA 

Konkurs na stypendia doktorskie. 

Termin składania wniosków: 22.03.2017, 15.03.2018. 

 

UWERTURA 

Konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)  

w ramach Fellowship to visit ERC grantee. 

Termin składania wniosków: 22.03.2017, 15.03.2018. 

 

OPUS  

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej 

niezbędnej do realizacji tych projektów. 

Termin składania wniosków: 16.06.2017, 15.12.2017. 

 

PRELUDIUM   

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające 

stopnia naukowego doktora. 

Termin składania wniosków: 16.06.2017, 15.12.2017. 

  
SONATA  

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy dokto-

ra. 

Termin składania wniosków: 15.09.2017. 

  

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
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http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/planowane-uruchomienie-systemu-osf-wnioski-o-przyznanie-srodkow-finansowych-na-inwestycje-sluzace-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych-na-rok-2017.html
http://www.ncn.gov.pl
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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 wystą-

pienia z wnioskiem. 

Termin składania wniosków: 15.09.2017. 

  

HARMONIA  

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej. 

Termin składania wniosków: 15.09.2017. 

  
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: 15.09.2017. 

 

TANGO 

Konkurs na projekty zakładające wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań 

podstawowych. 

Termin składania wniosków: 15.03.2018. 

 

 

Wyższe stypendia i wynagrodzenia w nowych edycjach konkursów NCN 

Decyzją Rady NCN wysokość stypendiów naukowych możliwych do otrzymania w ramach środków projektu badawczego przyznawa-

nych w konkursach NCN została zwiększona do kwoty 4,5 tys. zł. Wzrosła również maksymalna kwota wynagrodzeń etatowych i do-

datkowych, przeznaczonych dla członków zespołów badawczych. 

Pierwszym konkursem, w którym obowiązywać będą nowe kwoty stypendiów naukowych jest ogłoszona 15 grudnia 2016 r. ETIUDA 5.  

W nadchodzących edycjach zmiany obejmą również konkursy SONATA, SONATA BIS, OPUS i MAESTRO. Miesięczna wartość stypen-

dium naukowego wyniesie od 1 tys. zł do 4,5 tys. zł. Dokładna wysokość zależeć będzie od zakresu zadań, jakie kierownik projektu 

powierzy stypendyście do realizacji w danym projekcie badawczym. 

Budżet stypendiów naukowych możliwy do sfinansowania w ramach projektu jest ustalany oddzielnie dla poszczególnych typów konkur-

sów. Stypendia naukowe NCN można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowego ze środków NCN przy 

założeniu, że łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych nie może przekroczyć kwoty 4,5 tys. zł miesięcznie. 

Zwiększone zostały również stawki wynagrodzeń etatowych i dodatkowych, przeznaczonych dla członków zespołu naukowego. Zmie-

niono dopuszczalny poziom wynagrodzenia rocznego kierowników projektów uzyskujących zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

ze środków projektu, proponując w konkursie SONATINA środki w wysokości 100 tys. zł, w konkursie SONATA 140 tys. zł, a w konkur-

sie OPUS 150 tys. zł. W konkursie SONATA BIS kierownik projektu może otrzymać 160 tys. zł, a w konkursie MAESTRO 190 tys. zł. 

Zwiększono również wartość wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc z 85 tys. zł do 120 tys. zł rocznie oraz 

osób na specjalistycznym stanowisku pomocniczym z 67,5 tys. zł do 85 tys. zł rocznie. 

Szczegółowe zestawienie maksymalnych kwot, które przeznaczyć można na wynagrodzenia, znajduje się w Załączniku uchwały Rady 

NCN nr 111/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. 

Ustalenie wyższych kwot stypendiów naukowych i wynagrodzeń było możliwe dzięki zwiększeniu budżetu Narodowego Centrum Nauki 

na rok 2017. W październiku 2016 r. Rada NCN rozpoczęła proces opiniowania i zatwierdzania nowych regulaminów. Nowe zasady 

zostały przyjęte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia naukowe NCN zostały zwolnione z podatku dochodowe-

go od osób fizycznych decyzją z dnia 30 listopada 2016 r. zatwierdzającą Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w ramach 

stypendiów doktorskich finansowanych ze środków NCN w konkursie ETIUDA oraz decyzją z dnia 1 grudnia 2016 r. zatwierdzającą 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN. 

Źródło: NCN 

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-01-20-wyzsze-stypendia-i-wynagrodzenia 

 
 

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 

www.ncbir.gov.pl 

   

EUROSTARS –2 

Program Eurostars ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzą-

cych działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych pro-

jektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajo-

wych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami 

międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa).  

Termin składania wniosków: 14.09.2017, godz. 20:00 CET).  

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/ 
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LIDER 

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem 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 miliona złotych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln. 

Wnioskodawcą w konkursie być osoba, która: 

 w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoba ta przeby-

wała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodziciel-

skim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała 

zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą 

wymagającą rehabilitacji leczniczej, to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia 

przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadcze-

nia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat), 

 posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia) lub posia-

dają 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 warun-

kach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych 

na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabi-

litacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej), 

 jest autorem publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiada patenty lub wdrożenia, 

 dotychczas nie pełniła roli kierownika projektu w programie LIDER, 

 pozyska do współpracy jednostkę naukową z siedzibą w Polsce, 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) pro-

wadząca badania naukowe lub prace rozwojowe. 

Termin naboru wniosków: 17.03.2017. 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-w-programie-lider.html  

 

CORNET 

Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi pod-

miotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicz-

nych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. 

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przed-

siębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane 

przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. 

Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania bran-

żowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zasto-

sowaniu w przemyśle.  

Termin składania wniosków międzynarodowych: 29.03.2017, godz. 12:00 CET. 

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 29.03.2017. 

Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 12.04.2017. 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,4765,23-konkurs-

w-ramach-inicjatywy-cornet.html  

 

ERA-NET Cofund MarTERA 

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.  
Zakres konkursu—Five Priority Areas (PAs): 

 PA1: Environmentally friendly maritime technologies 

 PA2: Development of novel materials and structures 

 PA3: Sensors, automation, monitoring and observations 

 PA4: Advanced manufacturing and production 

 PA5: Safety and security 

Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie:  

www.martera.eu 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet  

w wysokości 500 000 EUR. 

Termin składania wniosków w pierwszym etapie: 31.03.2017,  godz. 17:00 CET. 

Termin składania wniosków w drugim etapie: 08.09.2017, godz. 17:00 CET.  

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 
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Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2017 r./ I kwartał 2018 r. 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/martera/aktualnosci/art,4789,era-net-cofund-martera-

otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html  

 
EUREKA  

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Projekty muszą być ukierunkowane 

rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi. Nie ma ograniczeń tematycznych, jednak 

projekty muszą mieć cel cywilny. Budżet NCBR: 2 mln zł na konkurs. 

Termin składania wniosków: 10.04.2017, godz. 16.00 CET. 

Drugi nabór wniosków planowany jest na: 20.08.- 22.10.2017. 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka

-konkurs-12017.html 

 http://www.eurekanetwork.org/ 

 

 

 działania wdrażane przez NCBR w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  

  

PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ MSP (SZYBKA 

ŚCIEŻKA) 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace 

rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojo-

wych, nie mogą uzyskać dofinansowania).  

Adresatami konkursu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących 

realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojo-
wi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie 

rozwiązanie wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.  

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:  

 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kate-

gorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);  

 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfiko-

wanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych.  

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów dla przedsiębiorstwa na 

jeden projekt określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, tj. równowartości:  

 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe; dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa 

kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, 

lub  

 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe; dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa 

kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych. 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie 

podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.  

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi jeden miliard 

PLN, w tym:  

 indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów 

lepiej rozwiniętych) wynosi 100 000 000 PLN;  

 indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie (kategoria 

regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 000 000 PLN.  

Termin naboru wniosków: 30.06.2017. 

Kolejne nabory: 

 dla MSP w regionach słabiej rozwiniętych  - 1.06-31.08.2017, 

 dla MSP posiadających Seal of Excellence - 19.06-29.12.2017, 

 dla MSP - wrzesień  - grudzień 2017. 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/ 

 

PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ DUŻE PRZEDSIĘ-

BIORSTWA  

W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysło-

we i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eks-

perymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać 

się wyłącznie przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. 
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Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.  

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów dla przedsiębiorstwa na 

jeden projekt określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, tj. równowartości:  

 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe; dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa 

kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, 

lub  

 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe; dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa 

kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.  

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie 

podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.  

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi czterysta milio-

nów PLN, w tym:  

 indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów 

lepiej rozwiniętych) wynosi 80 000 000 PLN;  

 indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie (kategoria 

regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 320 000 000 PLN.  

Termin naboru wniosków: 30.06.2017. 

Kolejny nabór planowany jest na wrzesień  - grudzień 2017. 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112017/ 

 

Zmiany w systemie oceny merytorycznej wniosków składanych w konkursach Szybka Ścieżka 

Od 1 marca został zmieniony system oceny Prepanelowej wniosków składanych w konkursów Szybka Ścieżka (1.1.1 POIR). 

Główna zmiana dotyczy przeprowadzenia Prepanelu w miejscu realizacji projektu/siedzibie Wnioskodawcy. Zakłada się wizytę mini-

mum 2 Ekspertów dziedzinowych i 1 przedstawiciela IP oraz ocenę w zakresie wszystkich kryteriów. Powyższa zmiana ma na celu 

udzielenie wskazówek w zakresie ewentualnej poprawy wniosku lub przygotowanie się do Panelu w Narodowym Centrum Badań i Roz-

woju. Oznacza to, że wszystkie projekty złożone począwszy od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. zostaną ocenione zgodnie z nowym 

systemem. Odmowa tej formy oceny przez Wnioskodawcę, równoznaczna będzie z rezygnacją/wycofaniem wniosku z całościowej oceny 
projektu. Szczegółowe informacje odnośnie zmienionego systemu oceny znajdują się w dokumentacji Konkursowej (Regulamin Przepro-

wadzania Konkursu).  

Źródło: NCBR 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,4948,zmiany-w-systemie-oceny-merytorycznej-skladanych-

projektow-w-konkursach-szybka-sciezka.html 

 

PODDZIAŁANIE 1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R 

 INNNOCHEM - program sektora chemicznego 

Program sektorowy INNOCHEM ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora che-

micznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki  

w perspektywie roku 2023. Obszary tematyczne, na których skupiają się działania Programu dotyczą:  

 pozyskiwania surowca, 

 wytwarzania produktów podstawowych, 

 wytwarzania produktów specjalistycznych, 

 nowych technologii, 

 obszarów horyzontalnych (optymalizacja prowadzonych procesów, niskoemisyjne technologie wytwórcze). 

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace 

rozwojowe.  

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 przeznaczony na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 180 000 000 PLN.  

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 PLN.  

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 PLN.  

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycz-

nym konkursu. 

Termin składania wniosków: 28.04.2017. 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122017innochem/ 
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 PBSE – program sektorowy dla  przemysłu elektroenergetycznego 

Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w per-

spektywie roku 2023. 

Cele szczegółowe programu to: 

 zwiększenie liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym, 

 ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego, 

 zwiększenie udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie paliwowym sektora elektroe-

nergetycznego, 

 zwiększenie efektywność energetycznej sektora oraz poziomu rozwoju obszaru inteligentnej energii, 

 zwiększenie gotowości sektora do intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej. 

Obszary badawcze, na których skupiają się działania Programu Sektorowego PBSE to:  

 energetyka konwencjonalna, 

 energetyka odnawialna, 

 sieci elektroenergetyczne, 

 nowe produkty i usługi.  

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace 

rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakre-

sie tematycznym konkursu.    

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:  

 przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(rozporządzenie 651/2014) albo   

 konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch 

przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.   

Nabór planowany jest na  III/IV kwartał 2017 roku. 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122016pbse/ (link do dokumentacji z zakończonego nabo-

ru) 

 

 IUSER – program sektorowy dla taboru inteligentnych urządzeń i systemów do energetyki rozproszonej lub rozsianej  

Głównym celem Programu Sektorowego IUSER jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów 

inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej 

(IUSER) w perspektywie roku 2023. 

Cele szczegółowe programu to: 

 wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w sektorze producentów inteli-

gentnych 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 inteligent-

nych sieci elektroenergetycznych klasy smart grid; 

 poprawa efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o produkty i procesy opracowywane w ramach programu. 

Obszary badawcze, na których skupiają się działania Programu Sektorowego IUSER to:  

 magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych, 

 sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych, 

 technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej, 

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

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

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace 

rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakre-

sie tematycznym konkursu.    

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:  

 przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(rozporządzenie 651/2014) albo   

 konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch 

przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.   

Nabór planowany jest na  IV kwartał 2017 r./ I kwartał 2018 roku. 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122016iuser/  (link do dokumentacji z zakończone-

go naboru) 
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PODDZIAŁANIE 4.1.1. STRATEGICZNE PROGRAMY BADAWCZE DLA GOSPODARKI  

Program INGA Wspólne Przedsięwzięcie NCBR-PGNiG S.A.-GAZ SYSTEM S.A.  

W ramach wspólnego przedsięwzięcia planowane jest podjęcie działań na rzecz badań w obszarze całego łańcucha wartości 

sektora gazownictwa, a następnie opracowania oraz wdrożenia innowacyjnych technologii. W efekcie nastąpi poprawa inno-

wacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa jako uczestnika globalnego rynku w perspektywie do roku 

2028. 

Planowany termin naboru wniosków: lipiec-wrzesień 2017. 

 

PODDZIAŁANIE 4.1.2. REGIONALNE AGENDY NAUKOWO - BADAWCZE 

Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) umożliwią zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadze-

nia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Agendy pozwolą na wyselekcjonowanie najwyższej jako-

ści projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów. 

Planowany termin naboru wniosków: 12.06.-12.09.2017. 

 

PODDZIAŁANIE 4.1.4. PROJEKTY APLIKACYJNE 

W ramach Poddziałania 4.1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmuje badania przemysłowe 

i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 

(projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). 

Przedstawione prace i ich wyniki muszą mieć charakter innowacji przełomowej o poziomie światowym.  
W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład 

mogą wchodzić: 

 co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, 

określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 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 trans-

fer wiedzy oraz 

 co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  
W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących  

w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów. 

Planowany termin naboru wniosków: 18.09.-18.12.2017. 

 

 

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP) 

http://www.parp.gov.pl/ 

 

- działania wdrażane przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój  

Harmonogram naborów: 

http://www.parp.gov.pl/terminy-naborow 

 

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) 

Wsparcie na badania, rozwój, innowacje. Budżet programu 8,61 mld euro.  

Harmonogram POIR: (24.02.2017) 

http://www.poir.gov.pl/media/33889/harmonogram_III_wersja_2017_CLEAR.pdf 

http://www.poir.gov.pl/ 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS) 

Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska. Budżet programu 27,41 mld euro. 

Harmonogram naborów (27.01.2017): 

http://www.pois.gov.pl/media/32555/harmonogram_2017_skorygowany.pdf 

http://www.pois.gov.pl/ 
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PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER) 

Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych; innowacje społeczne, współpraca międzynarodowa. 

Budżet programu 4,69 mld euro. 

Harmonogram naborów (30.01.2017): 

http://www.power.gov.pl/media/32644/2017_Harmonogram_naboru_wnioskow_3_publikacja.pdf 

http://www.power.gov.pl/ 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC) 

Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo. 
Budżet programu 2,17 mld euro. 

Harmonogram naborów POPC (31.01.2017): 

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/32650/Harmonogram_naborow_31012017.pdf 

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/ 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW) 

POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącz-

nie pięciu województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko- 

mazurskiemu. Budżet programu 2,00 mld euro. 

Harmonogram naborów (31.01.2017): 

http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/32662/Harmonogram_naborow_POPW_na_2017_aktualizacja_31_01.pdf 

http://www.polskawschodnia.gov.pl/ 

 

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) 

Wsparcie rolnictwa. 

Budżet programu 8,6 mld euro. 

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 tere-

nie. Oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć podmioty, które mają siedzibę w danym regionie, prowadzą na jego tere-

nie 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-20014-

2020.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/, http://www.rpo.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 nabo-
rów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji wdrażających, spotkań informa-

cyjnych, 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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Chorzów 

VII Konferencja Paliwa z odpa-

dów 

Konferencja Paliwa z odpadów od lat 

stanowi największą w Polsce platfor-

mę wymiany informacji na temat 

wytwarzania i wykorzystywania paliw 

z odpadów.  

Energetyczna waloryzacja odpadów 

poprzez wytwarzanie z nich paliw  

o stabilnych parametrach jakościo-

wych, a następnie ich efektywne  

i bezpieczne środowiskowo wykorzy-

stanie, stanowią kluczowe ogniwa 

współczesnych systemów gospodarki 

odpadami. Na szczeblu krajowym 

trwają dyskusje o kształcie odpowied-

nich regulacji prawnych, w tym ostat-

nio zwłaszcza nad możliwością zali-
czenia wytwarzanej energii z odpa-

dów do OZE. Ukształtowany  

w ostatnich latach w Polsce potencjał 

wytwórców paliw alternatywnych 

coraz aktywniej spogląda na lokalne 

ciepłownictwo. Podczas tego wyda-

rzenia udzielone zostaną odpowiedzi 

na szereg istotnych pytań, m.in: jak 

będzie wyglądał nasz biznes w erze 

circular economy? Wszyscy wskazuje-

my na problemy z zagospodarowa-

niem frakcji nadsitowej, które będą 

tym większe, im nasze technologie 

separacyjne będą lepsze. Jak wejść  

z SRF-em do ciepłownictwa i kto ma 

zainwestować? Analiza lokalnych 

rynków ciepła wydaje się być tutaj 

kluczem do opłacalności finansowej. 

Jak prognozować jakość SRF w per-

spektywie 10 lat – w świetle zmian 

zarówno stylu życia Polaków, jak  

i wymagań w zakresie recyklingu 

plastików i papieru. 

W ramach trzeciego dnia konferencji 

odbędzie się wyjazd techniczny do 

instalacji LIFECOGENERATION.PL 

oraz Centrum Czystych Technologii 

Węglowych Instytutu Chemicznej 

Przeróbki Węgla w Zabrzu. Centrum 

Czystych Technologii Węglo-

wych stanowi zaplecze technologicz-

ne Instytutu Chemicznej Przeróbki 

Węgla, które umożliwia prowadzenie 

badań w skali pilotowej. Instytut jest 

jednostką prowadzącą badania proce-

sów przetwórstwa paliw stałych.  

W szczególności realizuje prace zwią-

zane z przygotowaniem, a następnie  

z energetycznym wykorzystaniem 

paliw z odpadów. Centrum wyposa-
żone jest w instalacje pilotowe  

z zakresu spalania, zgazowania, piroli-

zy czy oczyszczania wytwarzanych 

gazów. Umożliwia prowadzenie kom-

pleksowych prac badawczych w Insty-

tucie, tj. od poboru oraz badań wła-

ściwości fizykochemicznych próbek, 

przez przygotowanie surowców do 

dalszego wykorzystania, zagospoda-

rowanie termiczne przy wykorzysta-

niu infrastruktury Centrum, a koń-

cząc na analizie ekonomicznej, środo-

wiskowej oraz prawnej.   

Instalacja demonstracyjna, zlokalizo-

wana na terenie Centrum Badawczo 

– Rozwojowego INVESTEKO S.A.  

w Świętochłowicach została zaprojek-

towana do zagospodarowania ener-

getycznego paliwa formowanego na 

bazie frakcji nadsitowej odpadów 

komunalnych i osadów ściekowych  

z dodatkiem odpadowych tworzyw 
sztucznych. Funkcjonuje w oparciu  

o proces zgazowania i wysokoefek-

tywnej produkcji energii elektrycznej 

i cieplnej w kogeneracji. Jej wydajność 

nominalna to 300 kg/h. 

http://www.abrys.pl/szkolenia-i-

konferencje/wyszukiwarka-

konferencji/pojedyncza-

konferen-

cja/cal/event/id/204/2017/03/14/?tx_c

al_controller%5Bpreview%5D=1&cH

ash=ebced80867cbc96f61fffae73073d

df2 

 

 

 

2017.03.14 

Warszawa 

Dzień informacyjny „Jak wspie-

rać granty ERC?” 

Spotkanie organizowane jest w ra-

mach obchodów 10-lecia European 

Research Council. Przeznaczone jest 

zarówno dla pracowników nauko-

wych zainteresowanych złożeniem 

wniosku o grant European Rese-

arch Council, jak i dla władz oraz admi-

nistracji jednostek naukowych zamie-

rzających wprowadzić lub udoskona-

lić systemy wspierania swoich pra-

cowników w staraniach o grant. Za-

prezentowane zostaną przykłady 

rozwiązań zastosowanych w polskich 

jednostkach, a w czasie dyskusji pane-

lowej naukowcy omówią możliwe 

sposoby wsparcia merytorycznego 

autorów wniosków. W czasie osob-

nej sesji przedstawione będą krajowe 

programy i działania wspomagające 

przygotowanie wniosku i ułatwiające 
realizację projektów. 

http://www.kpk.gov.pl/?event=semina

rium-jak-wspierac-granty-erc 

 

 

 

2017.03.16 

Warszawa 

Economic Security Forum 

ECONSEC 2017 

Tematem przewodnim II edycji Econo-

mic Security Forum ECONSEC 2017 

będzie bezpieczeństwo narodowe  

i gospodarcze wobec cyber zagrożeń. 

Intencją organizatora Forum jest 

zebranie przedstawicieli kluczowych 

instytucji odpowiedzialnych za kwe-

stie bezpieczeństwa kraju w kontek-

ście ataków cybernetycznych i terro-

rystycznych z naciskiem na bezpie-

Wydarzenia 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/wyszukiwarka-konferencji/pojedyncza-konferencja/cal/event/id/204/2017/03/14/?tx_cal_controller%5Bpreview%5D=1&cHash=ebced80867cbc96f61fffae73073ddf2
http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/wyszukiwarka-konferencji/pojedyncza-konferencja/cal/event/id/204/2017/03/14/?tx_cal_controller%5Bpreview%5D=1&cHash=ebced80867cbc96f61fffae73073ddf2
http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/wyszukiwarka-konferencji/pojedyncza-konferencja/cal/event/id/204/2017/03/14/?tx_cal_controller%5Bpreview%5D=1&cHash=ebced80867cbc96f61fffae73073ddf2
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http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/wyszukiwarka-konferencji/pojedyncza-konferencja/cal/event/id/204/2017/03/14/?tx_cal_controller%5Bpreview%5D=1&cHash=ebced80867cbc96f61fffae73073ddf2
http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/wyszukiwarka-konferencji/pojedyncza-konferencja/cal/event/id/204/2017/03/14/?tx_cal_controller%5Bpreview%5D=1&cHash=ebced80867cbc96f61fffae73073ddf2
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mentowi Twinning finansowanemu  

w ramach obszaru Upowszechnianie 

doskonałości i zapewnienie szerszego 

uczestnictwa. 

Program Twinning ma na celu znaczne 

wzmocnienie w określonej dziedzinie 

badań rozwijającej się instytucji po-

przez nawiązanie współpracy z co 

najmniej dwiema innymi instytucjami, 

które w tym obszarze mają wiodącą 

pozycję na poziomie międzynarodo-

wym. Twinning to rodzaj współpracy 

sieciowej, rozwijanej w oparciu  

o przedstawioną strategię rozwoju. 

Warsztaty poświęcone będą konkur-

sowi WIDESPREAD-05-2017. 

 Otwarcie naboru – 

11.05.2017. 

 Termin ostatecznego zgłasza-

nia projektów – 15.11.2017. 

 Wartość projektu – do 1 mln 

euro. 

 Okres realizacji projektu – do 

3 lat. 

Podczas spotkania przedstawione 

zostaną szczegóły konkursu, zasady 

aplikowania oraz najlepsze praktyki 

przygotowania i realizacji projektów. 

http://www.kpk.gov.pl/?event=warszt

aty-twinning-wroclaw-28-marca 

 

 

 

2017.03.29 

Warszawa 

IV Konferencja "Inteligentna 

Energetyka" 

Od kilkunastu miesięcy obserwujemy 
spór pomiędzy zwolennikami energe-

tyki opartej o źródła odnawialne  

a zwolennikami energetyki klasycznej 

opartej na węglu kamiennym. Skutku-

je to pojmowaniem Smart Grid  

w kategoriach: OZE są Smart, energe-

tyka klasyczna – nie. W dzisiejszej 

rzeczywistości idea Smart Grid jest 

błędnie postrzegana, co stanowi 

znaczną stratę dla transformacji tra-

dycyjnej sieci elektroenergetycznej  

w sieć inteligentną. Źródło pozyska-

nia energii jest tylko źródłem, a idea 

Smart Grid zaczyna się w momencie 

dostarczenia i przepływu energii  

w sieci. Smart Grid jako inteligentna 

sieć elektroenergetyczna pełni znacz-

nie więcej funkcji, jak komunikacja 

pomiędzy uczestnikami rynku, opty-

malizacja pracy sieci (dostępność, 

jakość energii, efektywność sieci), 

optymalizacja zużycia i kosztów ener-

gii czy integracja rozproszonych źró-

deł energii i mikrosieci. 

Wydarzenia 

mentowi Twinning finansowanemu  

w ramach obszaru Upowszechnianie 

doskonałości i zapewnienie szerszego 

uczestnictwa. 

Program Twinning ma na celu znaczne 

wzmocnienie w określonej dziedzinie 

badań rozwijającej się instytucji po-

przez nawiązanie współpracy z co 

najmniej dwiema innymi instytucjami, 

które w tym obszarze mają wiodącą 

pozycję na poziomie międzynarodo-

wym. Twinning to rodzaj współpracy 

sieciowej, rozwijanej w oparciu  

o przedstawioną strategię rozwoju. 

Warsztaty poświęcone będą konkur-

sowi WIDESPREAD-05-2017. 

 Otwarcie naboru – 

11.05.2017. 

 Termin ostatecznego zgłasza-

nia projektów – 15.11.2017. 

 Wartość projektu – do 1 mln 

euro. 

 Okres realizacji projektu – do 

3 lat. 

Podczas spotkania przedstawione 

zostaną szczegóły konkursu, zasady 

aplikowania oraz najlepsze praktyki 

przygotowania i realizacji projektów. 

http://www.kpk.gov.pl/?event=warszt

aty-twinning-warszawa-24-marca-

2017 

 

 

 

2017.03.28 - 2017.03.30 

Lizbona, Portugalia 

International SAP Conference 

for Oil and Gas 
Piąta Międzynarodowa Konferencja 

będzie okazją do zaprezentowania 

inspirujących prezentacji, ciekawych 

pokazów, zaktualizowanej i interak-

tywnej agendy, najnowszych trendów 

w przemyśle paliwowym i gazowym, 

a także do wzięcia udziału w spotka-

niach networkingowych. 

http://uk.tacook.com/events/conferen

ces/details/international-sap-

conference-for-oil-and-

gas.html?indutm_source=Global%20E

vents%20List&indutm_campaign=SAP

OG2017&indutm_medium=Event%20

Listing&indutm_term=Homepage&in

dutm_content=February%208%20on

wards 

 

 

 

2017.03.28 

Wrocław 

Warsztaty Twinning 

KPK PB UE zaprasza do udziału  

w warsztatach poświęconych instru-

czeństwo gospodarcze, energetyczne 

i militarne. 

Zaproszeni goście: politycy, przedsta-

wiciele biznesu, nauki i ekonomiści 

przeprowadzą dyskusje ukierunkowa-

ne na zabezpieczenie polskiej gospo-

darki pod kątem ryzyk wynikających  

z cyber zagrożeń z uwzględnieniem 

zabezpieczenia infrastruktury krytycz-

nej (Narodowy Program Infrastruktu-

ry Krytycznej), stanu prawnego 

(Ustawa o krajowym systemie cyber-

bezpieczeństwa, Dyrektywa NIS) 

oraz odniosą się do rozwoju czynnika 

technologicznego i ludzkiego w za-

kresie budowania bezpieczeństwa. 

Tematyka bezpieczeństwa kraju wo-

bec cyber zagrożeń została nieprzy-

padkowo wybrana na temat prze-

wodni tegorocznej edycji Forum. 
Bezpieczeństwo infrastruktury kry-

tycznej, sieci telekomunikacyjnych,  

pewność zaopatrzenia w surowce, 

rozwój technologiczny, gwarancja 

bezpieczeństwa granic, partnerstwo 

publiczno-prywatne, to najważniejsze 

zagadnienia przewidziane w debatach. 

Bezpieczeństwo wobec cyber zagro-

żeń to także wspólny mianownik dla 

wielu inicjatyw, projektów i strategii 

realizowanych przez Rząd Polski, UE  

i NATO, a tym samym doskonały 

temat przewodni zapewniający nie-

zwykle ciekawą i inspirującą dyskusję. 

http://econsec.pl/informacje/ 

 

 

 

2017.03.23 

Bruksela, Belgia 

North Seas Energy Forum 

Konferencja skupia przedstawicieli 

sektora publicznego, prywatnego  

i pozarządowego regionu mórz pół-

nocnych, aby omówić wyzwania  

i możliwości oraz rolę zainteresowa-

nych stron w realizacji pełnego po-

tencjału energetycznego tego regio-

nu. Forum zostanie zainaugurowane 

przez Dominique Ristori, (Director-

General for Energy) i Nancy Mahieu 

(Director-General for Energy of the 

Belgian Federal Public Service Economy, 

SMEs, Self-Employed and Energy). 

 http://ec.europa.eu/energy/en/events/

north-seas-energy-forum 

 

 

 

2017.03.24 
Warszawa 

Warsztaty Twinning 

KPK PB UE zaprasza do udziału  

w warsztatach poświęconych instru-

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-twinning-wroclaw-28-marca
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-twinning-wroclaw-28-marca
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Zachodzące zmiany, zwłaszcza plany 

wprowadzenia rynku mocy, jak rów-

nież promowanie Lokalnych Kla-

strów Energii i Spółdzielni energe-

tycznych, jako droga do decentrali-

zacji sieci elektroenergetycznej, 

wpłyną na strukturę i funkcjonowa-

nie podmiotów rynku energii. 

Biorąc pod uwagę ideę Smart Grid  

i zachodzące zmiany, dostrzegamy 

wśród odbiorców przemysłowych 

podmioty pełniące kluczową rolę  

w rozwoju sieci Smart. 

W trakcie konferencji poruszane 

będą m.in. następujące zagadnienia: 

 Inteligentna Sieć Elektroe-

nergetyczna w formule Smart 

Grid; 

 Rola odbiorców przemysło-

wych jako dostawcy zasobu 

rozproszonego i odbiorcy 

usług wzajemnych w formule 

Smart Grid; 

 Dostępne rozwiązania tech-

nologiczne dla przemysłu; 

 Nowe zadania sprzedawców 

w obliczu zmian struktural-

nych rynku energii, w tym 

rozwoju technologii Smart; 

 Aspekty prawne i źródła 

finansowania inwestycji. 

Konferencja skierowana jest do 

przedstawicieli przemysłu, zwłaszcza 

energochłonnego, jak również prze-

mysłu dysponującego lokalnymi źró-

dłami wytwórczymi lub planującego 

rozwój w tym zakresie. Podczas 

eventu nie zabraknie przedstawicieli 

sektora energetycznego, dostawców 

technologii, kadry naukowej, a także 

przedstawicieli administracji publicz-

nej. 

http://www.inteligentnaenergetyka.pl

/konferencje/o-4-konferencji/ 

 

 

 

2017.03.30 - 2017.03.31 

Białystok 

Forum Biomasy i Paliw Alterna-

tywnych 

Wiosenne Forum Biomasy i Paliw 

Alternatywnych  powermeetings.eu 

już na stałe wpisało się w kalendarz 

spotkań branżowych i stanowić bę-

dzie neutralną platformę wymiany 

informacji, osiągnięć i wyników do-

świadczeń. Będzie szansą do nawią-

zania kontaktów z producentami, 
dostawcami i firmami logistycznymi, 

umożliwiając dostawcom biomasy  

i paliw alternatywnych jak również 

dostawcom rozwiązań technologicz-

nych zapoznanie się z oczekiwaniami 

ich odbiorców i użytkowników prze-

mysłowych. 

Prelekcje przygotują przedstawiciele 

czołowych firm energetycznych, 

dostawcy usług jak również przed-

stawiciele najważniejszych urzędów, 

instytutów i instytucji kontrolują-

cych. Podczas Forum przedstawiona 

zostanie tematyka poruszająca naj-

ważniejsze i najbardziej aktualne 

zagadnienia z zakresu regulacji, pro-

dukcji, badania jakości, logistyki oraz 

spalania biomasy i paliw alternatyw-

nych. 

http://powermeetings.eu/wp/wiosen

ne-forum-biomasy-paliw-

alternatywnych-bialystok-marzec-

2017/ 

 

 

 

2017.04.01 - 2017.04.02 

Bydgoszcz 

VII Targi Energii Odnawialnej 

TEO 

Targi TEO są platformą wymiany 

doświadczeń między teoretykami  

a praktykami. Tematyka targów 

dotyczy przede wszystkim odnawial-

nych źródeł energii. Przedstawione 

zostaną systemy grzewcze wykorzy-

stujące OZE, w tym: kotły, piece, 

kominki, kolektory słoneczne, klima-

tyzatory, pompy cieplne, biopaliwa 

stałe, pelety, biopaliwa płynne, bio-

gaz. 
Odwiedzającymi Targi będą przed-

stawiciele samorządów lokalnych, 

inwestorzy, projektanci, architekci, 

spółdzielnie i wspólnoty mieszkanio-

we, właściciele domów jednorodzin-

nych, przedstawiciele administracji 

szkół, szpitali i innych budynków 

użyteczności publicznej. 

Targi Energii Odnawialnej odbywać 

się będą równolegle z XXXIV edycją 

Międzynarodowych Targów Budow-

nictwa i Instalacji GRYF-BUD. 

http://www.targi-teo.pl/ 

 

 

 

2017.04.04 - 2017.04.07 

Tatrzańska Łomnica, Słowacja 

VI I I  Forum Dyskusy jne 

„Doświadczenia eksploatacyjne 

instalacji oczyszczania spalin” 

Odbywająca się w cyklu dwuletnim 

konferencja służy poszerzeniu wie-

dzy w obszarze zagadnień dotyczą-

cych budowy i eksploatacji instalacji 

oczyszczania spalin, a także pozwala 

na wymianę doświadczeń specjali-

stów branży energetycznej, którzy 

prowadzą takie instalacje oraz nad-

zorują procesy służące redukcji emi-

sji zanieczyszczeń do powietrza. 

Priorytetem jest przekazanie uczest-

nikom informacji, które będą mogli 

wykorzystać w codziennej pracy na 

obiektach. 

Referaty przedstawiane przez spe-

cjalistów ENERGOPOMIARU opar-

te są na wynikach i doświadczeniach 

zdobytych podczas realizacji prac 

pomiarowych i doradczych. Prezen-
tacje na temat prowadzenia proce-

sów oczyszczania spalin, problemów 

eksploatacyjnych oraz budowy  

Wydarzenia 

Źródło: Tapeciarnia.pl  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.inteligentnaenergetyka.pl/konferencje/o-4-konferencji/
http://www.inteligentnaenergetyka.pl/konferencje/o-4-konferencji/
http://powermeetings.eu/wp/wiosenne-forum-biomasy-paliw-alternatywnych-bialystok-marzec-2017/
http://powermeetings.eu/wp/wiosenne-forum-biomasy-paliw-alternatywnych-bialystok-marzec-2017/
http://powermeetings.eu/wp/wiosenne-forum-biomasy-paliw-alternatywnych-bialystok-marzec-2017/
http://powermeetings.eu/wp/wiosenne-forum-biomasy-paliw-alternatywnych-bialystok-marzec-2017/
http://www.targi-teo.pl/
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i modernizacji instalacji wygłoszą 

również przedstawiciele elektrowni  

i elektrociepłowni, a także produ-

cenci, dostawcy technologii, firmy 

remontowe i wykonawcze. 

Tematyka konferencji będzie obej-

mować następujące zagadnienia: 

 wymogi prawne w zakresie 

emisji zanieczyszczeń; 

 proces inwestycyjny budowy 

instalacji odsiarczania i oda-

zotowania spalin; 

 problemy eksploatacyjne; 

 remonty, modernizacje oraz 

pomiary instalacji oczyszcza-

nia spalin; 

 nowoczesne technologie  

i systemy służące redukcji 

emisji zanieczyszczeń; 

 redukcja emisji rtęci; 

 produkty i odpady z proce-

sów odsiarczania; 

 gospodarka wodna i anality-

ka chemiczna dot. instalacji 

oczyszczania spalin. 

http://www.energopomiar.com.pl/ind

ex.php?option=com_content&view=

article&id=374&Itemid=147 

 

 

 

2017.04.05 - 2017.04.06 

Warszawa 

Konferencja Energetyczna Eu-

roPOWER 

Konferencja Energetyczna EuroPO-

WER jest odpowiedzią na potrzeby  

i wyzwania stawiane wobec rynku 

polskiej energetyki. Jest to jubileu-

szowa – 25. edycja konferencji, pod-

czas której poruszone zostaną naji-

stotniejsze zmiany zachodzące w tej 

chwili w branży, odpowiadając w ten 

sposób na wyzwania, jakie pojawiają 

się przed polskim sektorem energe-

tycznym.  

 http://en.konferencjaeuropower.pl/ 

 

 

 

 

2017.04.05 - 2017.04.07 

Lizbona,  Portugalia 

Energy & Materials Research 

Conference - EMR2017 

EMR2017 zgromadzi naukowców  

i specjalistów z szerokiego zakresu 
dyscyplin ścisłych i technicznych  

w celu podzielenia się najnowszymi 

osiągnięciami materiałowymi i pro-

cesowymi związanymi z wytwarza-

niem, przesyłem, dystrybucją i maga-

zynowaniem energii. Dyskusje podję-

te podczas konferencji mają dopro-

wadzić do odnalezienia nowych roz-

wiązań technologicznych lub ulepszeń 

materiałowych oraz rozwoju czyst-

szych, tańszych, bezpieczniejszych  

i bardziej efektywnych technologii 

energetycznych. 

http://emr2017.org/ 

 

 

 

2017.04.05 

Katowice  

Zarządzanie zużyciem energii - 

system zarządzania ISO 50001 

Podczas szkolenia omówione zostaną 

m.in. następujące zagadnienia:  

 dyrektywy związane z użytko-

waniem energii i związane  

z nimi wymagania prawne  

w Polsce;  

 wymagania PN-EN ISO 50001 

dotyczące planowania;  

 wdrażanie działań wynikają-

cych z wymagań;  

 monitorowanie i pomiary  

w zakresie użytkowania ener-

gii;  

 przegląd systemu zarządzania 

i integracja z innymi systema-

mi zarządzania. 

http://www.master-

institu-

te.pl/program,236,ZARZ%C4%84DZ

ANIE%20ZU%C5%BBYCIEM%20ENE

RGII.%20SYSTEM%20ZARZ%C4%84

DZANIA%20ISO%2050001 

 

 

 
2017.04.11 - 2017.04.12 

Wrocław  

Targi Energii ze Źródeł Odna-

wialnych i Efektywności Energe-

tycznej 

Wydarzenie przyciąga wystawców, 

inżynierów, inwestorów i osoby zain-

teresowane z całej Europy, którzy 

chcą wiedzieć jak żyć świadomie, 

ekologicznie i oszczędnie, wykorzy-

stując współczesny potencjał energe-

tyki odnawialnej. Podczas Targów 

zostaną poruszone najbardziej istotne 

kwestie związane z użytkowaniem 

energetyki odnawialnej. Nie zabrak-

nie wiedzy teoretycznej i praktycznej, 

nowości branżowych z rynku OZE,  

a także licznych konferencji specjali-

stycznych i wystąpień osób aktywnie 

udzielających się na forach branżo-

wych. 

Tematyka organizowanych targów to 

energia wiatrowa, solarna, bioenergia, 

pompy ciepła oraz fotowoltaika. Po-

nadto poruszone zostaną zagadnienia 

związane z ekologią, efektywnością 

energetyczną i budownictwem ener-

gooszczędnym. 

http://www.inenerg.com/ 

 

 

 

2017.04.18 - 2017.04.21 

Albufeira, Portugalia 

11th European Conference on 

Industrial Furnaces and Boilers 

(INFUB-11) 

Jedenasta edycja konferencji dotyczą-

cej pieców i kotłów przemysło-
wych. Głównym celem konferencji 

jest zapewnienie lepszego zrozumie-

nia podstaw, zasad i praktyk związa-

nych z budową i eksploatacją pieców 

przemysłowych i kotłów oraz syste-

mów przemysłowych i procesów 

wytwarzania, przetwarzania i wyko-

rzystania energii cieplnej z procesu 

spalania. 

Przedstawione zostaną najnowsze 

w y n i k i  d z i a ł a ń  b a d a w c z o -

rozwojowych w zakresie technologii  

i kontroli procesu spalania, optymali-

zacji efektywności energetycznej  

w aplikacjach wysokotemperaturo-

wych czy zmniejszenia emisji zanie-

czyszczeń. Omówione zostaną rów-

nież zagadnienia dotyczące spalanie 

odpadów, biomasy i spalania tleno-

wo-paliwowego, a także bardziej 

konwencjonalnych metod spalania. 

Konferencja będzie stanowić forum 

dla osób biorących udział w pracach 

badawczych i rozwojowych, projek-

towaniu i eksploatacji systemów pie-

ców i kotłów, a także dla osób zainte-

resowanych technologiami spalania, 

zagadnieniami związanymi z zarządza-

niem energią i kontrolą zanieczysz-

czenia powietrza. 

http://infub.pt/Geral/paginas.aspx?cod

=101 

 

 

 

2017.04.19 

Poznań 

Ogólnopolska Konferencja Pra-

wa Energetycznego 

Ogólnopolska konferencja naukowa 
zatytułowana: „System aukcyjny jako 

mechanizm konkurencji między wy-

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.energopomiar.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=374&Itemid=147
http://www.energopomiar.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=374&Itemid=147
http://www.energopomiar.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=374&Itemid=147
http://en.konferencjaeuropower.pl/
http://emr2017.org/
http://www.master-institute.pl/program,236,ZARZ%C4%84DZANIE%20ZU%C5%BBYCIEM%20ENERGII.%20SYSTEM%20ZARZ%C4%84DZANIA%20ISO%2050001
http://www.master-institute.pl/program,236,ZARZ%C4%84DZANIE%20ZU%C5%BBYCIEM%20ENERGII.%20SYSTEM%20ZARZ%C4%84DZANIA%20ISO%2050001
http://www.master-institute.pl/program,236,ZARZ%C4%84DZANIE%20ZU%C5%BBYCIEM%20ENERGII.%20SYSTEM%20ZARZ%C4%84DZANIA%20ISO%2050001
http://www.master-institute.pl/program,236,ZARZ%C4%84DZANIE%20ZU%C5%BBYCIEM%20ENERGII.%20SYSTEM%20ZARZ%C4%84DZANIA%20ISO%2050001
http://www.master-institute.pl/program,236,ZARZ%C4%84DZANIE%20ZU%C5%BBYCIEM%20ENERGII.%20SYSTEM%20ZARZ%C4%84DZANIA%20ISO%2050001
http://www.master-institute.pl/program,236,ZARZ%C4%84DZANIE%20ZU%C5%BBYCIEM%20ENERGII.%20SYSTEM%20ZARZ%C4%84DZANIA%20ISO%2050001
http://www.inenerg.com/
http://infub.pt/Geral/paginas.aspx?cod=101
http://infub.pt/Geral/paginas.aspx?cod=101
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twórcami energii elektrycznej  

z OZE”, będzie poświęcona przede 

wszystkim regulacjom prawnym 

zawartym w przepisach ustawy z 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źró-

deł energii, a także w przepisach 

wykonawczych do tej ustawy oraz  

w innych przepisach powiązanych  

z ustawą o OZE, określających zasa-

dy organizowania i przeprowadzania 

przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki aukcji na wytwarzanie  

i sprzedaż energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energii. 

Pierwsza część konferencji poświę-

cona będzie celom, jakie mają zostać 

osiągnięte za pomocą systemu au-

kcyjnego (uregulowanego w przepi-

sach ustawy o odnawialnych źródeł 

energii) a także szeroko pojętej 
problematyce proceduralnej oraz 

ukazaniu „ogólnej” refleksji w przed-

miocie organizowania i przeprowa-

dzania aukcji na wytwarzanie i sprze-

daż energii elektrycznej z odnawial-

nych źródeł energii, w kontekście 

podkreślonego w tytule konferencji 

problemu „konkurencji między wy-

twórcami energii elektrycznej  

z OZE”, w tym refleksji opartej  

o doświadczenia praktyczne, wynika-

jące z pierwszych przeprowadzo-

nych aukcji. 

Druga część konferencji powinna 

ukazywać perspektywę uczestniczą-

cych w aukcjach wytwórców energii 

z OZE reprezentujących różne bran-

że i różne rodzaje instalacji OZE  

(w szczególności instalacje o mocy 

zainstalowanej do 1 MW i powyżej  

1 MW, instalacje o stopniu wykorzy-

stania mocy zainstalowanej elek-

trycznej mniejszym oraz większym 

niż 3504 MWh/MW/rok, instalacje 

wchodzące w skład klastrów i spół-

dzielni energetycznych, instalacje 

„stare”, „nowe” i zmodernizowane, 

instalacje wiatrowe, fotowoltaiczne, 

biomasowe, biogazowe, hybrydowe  

i inne). 

W Konferencji w charakterze prele-

gentów (w ramach pierwszego  

i drugiego panelu) wezmą udział 

zarówno przedstawiciele środowiska 

naukowego, jak i przedstawiciele 

praktyki, w tym przedstawiciele 

kancelarii prawnych oraz administra-

cji centralnej, w szczególności Mini-

sterstwa Energii oraz Urzędu Regu-

lacji Energetyki. 
W trzeciej części konferencji zosta-

ną wygłoszone referaty przygotowa-

ne przez studentów – finalistów IV 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Prawa Energetycznego ,,Prawo  

z energią”, które także dotyczyć będą 

prawa odnawialnych źródeł energii,  

w tym aukcji na wytwarzanie i sprze-

daż energii elektrycznej z odnawial-

nych źródeł energii. 

http://prawozenergia.elsa.org.pl/konfe

rencja/ 

 

 

 

2017.04.24 - 2017.04.25 

Rzeszów 

II Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa „Bezpieczeństwo 

energetyczne – filary i perspek-

tywa rozwoju” 2017 

Celem Konferencji jest wniesienie 

wkładu w dyskusję naukową i eks-

percką dotyczącą sektora energii. 
Podczas paneli plenarnych poruszone 

zostaną zagadnienia związane z ropą 

naftową oraz gazem ziemnym, elek-

troenergetyką oraz elektromobilno-

ścią. Czy dalsze kupowanie ropy naf-

towej oraz gazu ziemnego z Federacji 

Rosyjskiej jest uzasadnione? Czego 

możemy się spodziewać w sektorze 

elektroenergetyki, biorąc pod uwagę 

założenia pakietu energetyczno-

klimatycznego UE? Jakie są szanse  

i wyzwania związane z elektromobil-

nością, a także jakie nowe gałęzie 

przemysłu jesteśmy w stanie rozwi-

jać? Zasadniczym wyzwaniem staje się 

określenie priorytetów polskiej poli-

tyki energetycznej. Kształt oraz tem-

po procesów transformacji energe-

tycznej odnosił się będzie nie tylko 

do struktury bilansu energetycznego, 

ale również do nowoczesnych syste-

mów zarządzania bezpieczeństwem 

energetycznym. Podczas paneli tema-

tycznych podjęte zostaną zagadnienia: 

bezpieczeństwa energetycznego, 

polityki energetycznej, transformacji 

energetycznej, otoczenia regulacyjne-

go sektora energii, efektywności 

energetycznej, rynku energii, gazu 

ziemnego, ropy naftowej, węgla ka-

miennego i brunatnego, elektromobil-

ności, elektroenergetyki, inteligent-

nych sieci (ang. smart grids), magazy-

nowania energii, ciepłownictwa, od-

nawialnych źródeł energii, nowych 

technologii, a także nowych materia-

łów dla sektora energii. 

http://www.instytutpe.pl/konferencja-

2016-2/ 

 
 

 

2017.04.24 - 2017.04.25  

Londyn, Wielka Brytania 

6th Annual Smart Water Sys-

tems Conference 

Szósta Konferencja Smart Water Sys-

tems będzie dotyczyć czynników de-

terminujących szybki postęp na rynku 

inteligentnej gospodarki wodnej. 

Dodatkowo poruszone zostaną kwe-

stie związane z większą rolą danych  

i informacji w gospodarce wodnej,  

z analizą różnych strategii danych  

i zapotrzebowaniem na informacje  

w czasie rzeczywistym. 

http://www.smi-

online.co.uk/utility/uk/smart-water-

systems?utm_medium=www.smart-

water-systems.com&utm_source=U-

052&utm_campaign=evvnt 

 
 

 

2017.04.24 - 2017.04.26 

Zakopane 

XXIV Wiosenne Sympozjum 

Ciepłowników 

Spotkania Ciepłowników zyskały 

rangę jednej z najważniejszych imprez 

branżowych w kraju, co podkreślają 

patronaty obejmowane rokrocznie 

przez najważniejsze urzędy i instytu-

cje oraz uczelnie techniczne. To rów-

nież miejsce spotkania przedstawicieli 

branży ciepłowniczej oraz najważniej-

szych firm, biur projektowych współ-

pracujących z sektorem, oferujących 

swoje technologie, urządzenia i syste-

my. 

W programie m.in.: 

Debaty:  

 Rozwijać system ciepłowniczy  

 Zbudować pozytywny wize-

runek 

Panele: 

 Naj dla ciepłownictwa 

 Ciepłownictwo w budowie 

 Tradycyjne czy alternatywne 

 Zadbać o system 

 Źródło a środowisko 

 Czas na nowe 

Wystawa stoisk firm oferujących 

urządzenia, produkty i rozwiązania 

dla branży ciepłowniczej. 

Wieczory integracyjne. 

http://www.kierunekenergetyka.pl/ko

nferencja,1707,35579.html 
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2017.04.25 - 2017.04.26 

Gdańsk 

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 

OSE GDAŃSK 2017 

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 

2017 jest ponowne zebranie przedstawi-

cieli kluczowych instytucji odpowiedzial-

nych za bezpieczeństwo energetyczne  

i gospodarcze kraju, polityków, ekono-

mistów oraz przedstawicieli świata biz-
nesu i nauki celem przeprowadzenia 

dyskusji ukierunkowanej na zabezpiecze-

nie polskiej gospodarki, a w szczególno-

ści strategicznych sektorów pod kątem 

ryzyk wynikających z sytuacji międzyna-

rodowej oraz polityki UE. Rozwój  

i innowacyjność jako niekwestionowane 

elementy budowy przewagi konkuren-

cyjnej na przykładzie przemysłu energe-

tycznego, chemicznego i infrastruktury 

nadal będą towarzyszyć przewidzianym 

debatom w celu wyłonienia laureata 

nagrody Fale Innowacji. Na zakończenie 

pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbę-

dzie się uroczysta Gala podczas której 

już po raz piąty zostaną wręczone Statu-

etki „Bursztyn Polskiej Energetyki 

2017”. 

Podczas najbliższej edycji Szczytu wśród 

poruszanych zagadnień będzie również 

reorganizacja polskiego rynku energii 

jako konsekwencja polityki surowcowej 

Państwa. Rewitalizacja narodowego 

potencjału gospodarczego jest prioryte-

tem polityki Rządu oraz poszczególnych 

resortów, a tym samym tematem za-

pewniającym niezwykle ciekawą i inspi-

rującą dyskusję. Uniezależnienie gospo-

darcze i energetyczne, pewność zaopa-

trzenia w surowce, stabilność relacji 

międzynarodowych to tematy przewod-

nie, które zostaną poruszone w po-

szczególnych panelach. 

W tym roku w ramach Szczytu odbę-

dzie się „Laboratorium innowacyjności”, 

w którym zaproszeni goście: przedsta-

wiciele biznesu, nauki i eksperci przed-

stawią krótkie prezentacje na temat 

innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. 

http://osegdansk.pl/ 
 

 

 

2017.04.25 - 2017.04.27 

Kazimierz Dolny 

Dwudziesta trzecia Konferencja 

„Rynek Energii Elektrycznej” (REE 

2017) 

Konferencja  odbędzie się pod hasłem 

„Zmiany w energetyce i wokół niej”. 

Podczas spotkania zaakcentowane zo-

staną treści związane z: wpływem ogra-

niczeń Pakietu Zimowego Komisji Euro-

Wydarzenia 
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pejskiej, polityką energetyczną i no-

wymi uregulowaniami prawnymi  

w Polsce, nową pozycją odbiorcy na 

rynku energii, problematyką innowa-

cyjności w sektorze elektroenergety-

ki, zmianami w polskim i ogólnoeuro-

pejskim zintegrowanym rynku energii, 

zmianami w zasadach działania me-

chanizmów rynkowych – budową 

rynku mocy, warunkami pracy i roz-

woju odnawialnych źródeł energii  

i wysokosprawnej kogeneracji, roz-

wojem energetyki rozproszonej oraz 

jej kosztami i oddziaływaniem na 

rozwój innych sektorów. 

 http://www.ree.lublin.pl/ 
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Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działa-

jącą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie. 

 

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 ba-

dań oraz możliwości aplikacji w polskich i europejskich programach finan-

sowania prac badawczych i rozwojowych. CENERG uczestniczy w działa-

niach 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 semi-

naria 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 badawczo-

wdrożeniowe i wspomagające we wszystkich obszarach tematycznych. 

Oferta obejmuje:  

 pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymagania-

mi konkursu,  

 pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projek-

towego,  

 napisanie pełnego wniosku projektowego,  

 pomoc w zarządzaniu projektem w przypadku otrzymania dofinan-

sowania. 

 

CENERG organizuje szkolenia, warsztaty i seminaria dotyczące przygo-

towania, realizacji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projekta-

mi badawczo-wdrożeniowymi, a także konkretnych zagadnień w zakresie 

nowych technologii energetycznych. 

 

CENERG oferuje możliwość umieszczania otrzymanych od użytkowni-

ków 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. 

Instytut Energetyki 

ul. Augustówka 36, 

VI piętro 

02-981 Warszawa 

Tel.:  (48 22) 3451-451 

Faks: (48 22) 642-83-76 

E-mail: cenerg@ien.com.pl 
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