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Zgazowanie węgla na potrzeby 

przemysłu chemicznego jest 

opłacalne ekonomicznie; da 

szansę rozwoju tej branży  

i zmniejszy zapotrzebowanie 

na gaz z importu. Natomiast 

zgazowanie na potrzeby ener-

getyki jest dziś o 30 proc. 

mniej opłacalne niż spalanie 

węgla w nowoczesnych ko-

tłach – ocenia prof. Marek 

Ściążko z AGH. 

Profesor krakowskiej Akade-

mii Górniczo-Hutniczej, którzy 

przez ponad 20 lat kierował 

Instytutem Chemicznej Prze-

róbki Węgla w Zabrzu, należy 

do uznanych specjalistów  

w dziedzinie zgazowania węgla. 

Jego zdaniem, w ostatnim cza-
sie w debacie publicznej wi-

doczna jest determinacja  

i wola polityczna, dzięki któ-

rym pierwsza w Polsce instala-

cja zgazowania na skalę prze-

mysłową, po wielu latach przy-

miarek i analiz, ma szansę rea-

lizacji. 

20 kwietnia Tauron i Grupa 

Azoty podpisały list intencyjny, 

zmierzający do budowy  

w Kędzierzynie-Koźlu instalacji 

zgazowania węgla do wytwa-

rzania produktów chemicznych 

(amoniaku i metanolu), kosz-

tem 400-600 mln euro. Przed-

stawiciele Ministerstwa Energii 

wskazywali wówczas, że  

w kolejnym etapie może poja-

wić się też możliwość wyko-

rzystania gazu z procesu zga-

zowania węgla do wytwarzania 

energii elektrycznej w nowym 

bloku o mocy 500 megawa-

tów. 

Prof. Ściążko: zgazowanie węgla bardzo opłacalne 

dla chemii, mniej dla energetyki 

Prof. Ściążko potwierdził  

w rozmowie z PAP, że liczne 

analizy – zarówno te sprzed 

wielu lat, jak i niedawne - po-

twierdzają opłacalność zgazowa-

nia węgla na potrzeby przemysłu 

chemicznego, który ma wyko-

rzystywać uzyskany gaz do pro-

dukcji amoniaku oraz metanolu, 

dziś trafiającego do Polski  

z importu. „Obecnie sprowa-

dzamy do Polski ok. 400 tys. ton 

metanolu rocznie; ten projekt 

nie tylko daje szansę zastąpienia 

importu produkcją krajową, ale 

przede wszystkim oznacza stwo-

rzenie całej gałęzi chemii meta-

nolu, której dzisiaj w Polsce nie 

ma” – skomentował ekspert. 

Obecnie Grupa Azoty analizuje 
ekonomiczne uwarunkowania 

realizacji przedsięwzięcia. We-

dług prof. Ściążki, rachunek 

ekonomiczny przemawia za 

budową instalacji zgazowania  

w Kędzierzynie-Koźlu, mimo 

długiego, ok. 20-letniego okresu 

zwrotu z takiej inwestycji. 

„Projekt ekonomicznie się spina 

i bez większego ryzyka można 

podejmować decyzje inwestycyj-

ne w sposób kapitałowy. Nato-

miast są też potrzebne decyzje 

polityczne, by pozwolić zaanga-

żować się w projekt dużym 

spółkom Skarbu Państwa” – 

ocenił profesor, wskazując, że 

choć koszt inwestycji rzędu 2-

2,5 mld zł jest duży, to znacznie 

mniej niż połowa wynoszących 

ok. 6 mld zł kosztów budowy 

nowoczesnego, dużego bloku 

energetycznego. 

Oprócz zalet dla przemysłu 

chemicznego, budowa instalacji 

zgazowania ma też istotne 

znaczenie z punktu widzenia 

bilansu gazowego Polski. 

"Zgazowując węgiel zmniejsza-

my zapotrzebowanie rynku na 

importowany gaz ziemny” – 

wyjaśnił prof. Ściążko, ocenia-

jąc, że przy zużyciu w polskim 

przemyśle chemicznym ok. 2,5 

mld metrów sześciennych 

gazu rocznie, optymalne było-

by stworzenie dwóch instalacji 

zgazowania węgla, które po-

zwoliłyby nawet w połowie 

zastąpić zużywany przez che-

mię gaz ziemny gazem synte-

zowym. 

Ekspert jest jednak sceptyczny 

w sprawie potencjalnego zga-

zowania węgla na potrzeby 
produkcji energii – taki pro-

jekt analizuje np. kopalnia 

Bogdanka. „Dzisiaj z ekono-

micznego punktu widzenia 

budowa bloku opartego  

o zgazowanie węgla, czyli tzw. 

technologia IGCC, związana  

z układem gazowo-parowym, 

jest ekonomicznie co najmniej 

o 30 proc. mniej opłacalna niż 

spalanie węgla w energetyce 

przy parametrach nadkrytycz-

nych. A skoro tak, to ktoś 

musiałby zapłacić za to, żeby 

budować dla energetyki taką 

instalację” – powiedział profe-

sor. 

Cały artykuł: 

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

wiadomosc/items/prof-sciazko

-zgazowanie-wegla-bardzo-

oplacalne-dla-chemii-mniej-dla

-energetyki-2444 

Źródło: PAP 
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gazynowania energii w zastosowa-

niach stacjonarnych. Zanim jednak 

przy domach czy też elektrowniach 

odnawialnych znajdą się duże urzą-

dzenia o mocy rzędu kilowatów, 

najpierw w laboratoriach badawczych 

muszą powstać prototypy w formacie 

baterii guzikowych. Niewielkie roz-

miary pozwalają zoptymalizować czas 

i koszty. 
„Materiały anodowe, które wykorzy-

stamy do wykonania akumulatorów, 

tworzymy od zera. Następnie bada-

my ich podstawowe własności,  

a potem w laboratorium konstruuje-

my działające ogniwa. Testujemy, jak 

zachowują się one w warunkach eks-

ploatacyjnych. W ten sposób w na-

szym laboratorium badania podsta-

wowe przeplatają się z aplikacyjnymi” 

- tłumaczy badacz z Katedry Energe-

tyki Wodorowej na Wydziale Ener-

getyki i Paliw AGH. 

Na swoje badania dr Kulka otrzymał 

grant w wysokości ponad 570 tys.  

z Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju. W jego zespole pracuje 

jeszcze dwóch doktorantów, zaanga-

żowani są też studenci 4-5 roku. 

„Duża część materiałów anodowych, 

nad jakimi pracujemy, to związki, 

jakich jeszcze nigdy nikt na świecie nie 

otrzymał. Nie wiemy, czego się spodzie-

wać, nie wiemy, czy nam się uda. Cza-

sem praca wymaga niekonwencjonalnego 

podejścia. Jednak pierwsze próby poka-

zują, ze jesteśmy na dobrej drodze do 

stworzenia sprawnych, bezpiecznych  

i ekonomicznych urządzeń” - zapewnia 

rozmówca PAP. 

Urządzenia, które magazynują energię  
i bazują na akumulatorach litowych, już 

działają. Upowszechnienie technologii 

akumulatorów sodowych zajmie, zda-

niem dr. Kulki, ok. 10 lat. Już pojawiają 

się prototypowe akumulatory sodowe, 

natomiast za ok. 3 lata pojawią się 

pierwsze prototypowe urządzenia zasila-

ne tą technologią. 

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

items/akumulatory-przyszlosci 

Źródło: PAP 

 

Akumulatory sodowe mogą zastąpić 

droższe od nich baterie litowe,  

a dodatkowo będą bezpieczne i mniej 

toksyczne. Będą magazynowały ener-

gię odnawialną przy domach czy  

w energetyce rozproszonej, być może 

także znajdą zastosowanie w samo-

chodach elektrycznych. Ale na razie 

takie ogniwa wymagają wielu badań  

o charakterze podstawowym. 
Materiały anodowe dla nowej techno-

logii, którą jest technologia akumula-

torów sodowych, bada dr Andrzej 

Kulka z Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie. 

„Badamy właściwości strukturalne, 

transportowe i elektrochemiczne 

materiałów anodowych, żeby uzyskać 

dobrze działające, nowoczesne aku-

mulatory sodowe. Jest to rozwinięcie 

obecnie stosowanych akumulatorów 

litowych, które są drogie i zdarza im 

się wybuchnąć, kiedy elektrolit i elek-

troda ze sobą reagują w niebezpiecz-

nych warunkach użytkowania. My 

zamienimy chemię związków litu na 

związki sodu. W ten sposób uwalnia-

my się od barier ekonomicznych” - 

tłumaczy w rozmowie z PAP dr Kul-

ka. 

Jak wyjaśnia badacz, akumulatory 

sodowe będą służyły głównie do ma-

Akumulatory przyszłości 
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 Prawie 93 mln zł z NCBR na innowacje w elektroenergetyce 

Prace nad ogniwami fotowoltaicznymi 

oraz tandemowymi na bazie materia-

łów perowskitowych, opracowanie 

platformy agregującej potencjał roz-

proszonych źródeł energii odnawial-

nej oraz stworzenie hybrydowych 

układów adsorpcyjnych do redukcji 

emisji rtęci – to przykłady projektów 

wyłonionych w I konkursie programu 

sektorowego PBSE.  

– Sektor elektroenergetyczny jest 

jednym z sektorów strategicznych, 

szczególnie ważnym dla gospodarki. 

Mając na celu zwiększenie bezpieczeń-

stwa energetycznego, ochronę środo-

wiska oraz wzrost konkurencyjności 

branży inwestujemy prawie 93 mln zł 

w innowacyjne projekty polskich 

przedsiębiorców. Ich realizacja przy-

niesie korzyści polskiemu przemysło-
wi i obywatelom, którzy będą mogli 

korzystać z lepszych, bardziej ekolo-

gicznych i tańszych rozwiązań – mówi 

wiceminister nauki i szkolnictwa wyż-

szego Piotr Dardziński.  

Celem programu PBSE jest wzrost 

innowacyjności krajowego sektora 

elektroenergetycznego w perspekty-

wie 2023 roku. Przedsiębiorcy mogli 

ubiegać się o blisko 40 mln zł dofinan-

sowania na realizację innowacyjnych, 

ważnych z perspektywy całej gospo-

darki, projektów w obszarach takich 

jak: energetyka konwencjonalna, 

energetyka odnawialna, sieci elek-

troenergetyczne oraz nowe produkty 

i usługi. 

– Wśród celów szczegółowych PBSE, 

poza zwiększeniem liczby innowacji w 

sektorze elektroenergetycznym, znaj-

dują się m.in. ograniczenie poziomu 

emisji zanieczyszczeń generowanych 

przez przedsiębiorstwa z tej branży 

oraz zwiększenie udziału energii po-

zyskiwanej z odnawialnych źródeł 

energii. Tym i innym wyzwaniom 

będą stawiać czoła zespoły naukow-

ców i inżynierów zarówno z dużych 

firm, jak i przedsiębiorstw z sektora 

MŚP - w tym startupów - którym 
udzielamy wsparcia w I edycji progra-

mu – zaznacza prof. Maciej Chorow-

ski, dyrektor Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju. 

W ramach I konkursu PBSE przedsię-

biorcy złożyli 51 wniosków o dofi-

nansowanie na łączną kwotę ponad 

192 mln zł. Do pierwszego etapu 

oceny merytorycznej przeszło 49,  

a do drugiego - oceny panelowej – 35 

wniosków. W oparciu o przeprowa-

dzoną przez ekspertów ocenę mery-

toryczną do dofinansowania w łącznej 

wysokości prawie 93 mln zł zostały 

rekomendowane 24 projekty. Prawie 

połowa z nich dotyczy zwiększenia 

efektywności energetycznej, a 1/3 to 

projekty związane z OZE. Najwyżej 

oceniony został projekt zgłoszony 

przez Saule Technologies, start-up zało-

żony przez polskich naukowców pra-

cujących nad innowacyjnymi technolo-

giami na bazie perowskitów. 

Szczegółowe informacje o wynikach  

I konkursu PBSE dostępne są na stro-

nie NCBR. 

*** 

Program sektorowy PBSE jest jednym 

z 13 programów sektorowych NCBR 

realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

(Działanie 1.2 „Sektorowe programy 

B+R”). Został zainicjowany przez 

Polski Komitet Energii Elektrycznej 

(PKEE). 

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

items/drukuj-a-a-a-prawie-93-mln-zl-z-

ncbr-na-innowacje-w-

elektroenergetyce 

Źródło: NCBR 
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kursie PBSE ma być rozwinięciem  

i uzupełnieniem realizowanego już 

przez spółkę Tauron Wytwarzanie 

projektu pod nazwą CO2-SNG - to 

jedno z działań służących budowie  

i rozwojowi niskoemisyjnej energetyki 

węglowej. Dzięki wykorzystaniu nad-

miarowej energii możliwe będzie 

przetwarzanie dwutlenku węgla wy-

chwyconego z bloków energetycznych 
zasilanych węglem na Syntetyczny Gaz 

Ziemny (SNG). 

Efektem projektu ma być np. ograni-

czenie liczby wyłączeń bloków energe-

tycznych w godzinach nocnych. Po-

nadto użyteczne wykorzystanie CO2 

z bloków węglowych ma zmniejszyć 

emisję tego gazu do atmosfery, co 

będzie krokiem w kierunku niskoemi-

syjnej energetyki węglowej. Badania  

w tej dziedzinie prowadzone są  

w ramach obszaru badawczego "Power 

to gas", należącego do najbardziej 

rozwijanych obecnie obszarów ba-

dawczo-rozwojowych w Tauronie. 

Spółki z grupy energetycznej Tauron 

złożyły 18 wniosków o dofinansowanie 

projektów badawczo-rozwojowych  

i innowacyjnych z Programu Badawcze-

go Sektora Elektroenergetycznego 

(PBSE). Z unijnych funduszy w ramach 

tego programu grupa chciałaby pozy-

skać blisko 100 mln zł. 

PBSE to sektorowy program, będący 

skierowaną do sektora elektroenerge-
tycznego częścią Programu Operacyjne-

go "Inteligentny Rozwój". Jego celem 

jest wzrost innowacyjności krajowej 

elektroenergetyki w perspektywie 2023 

roku. (…) 

Jak podała w komunikacie grupa Tau-

ron, należące do niej spółki zgłosiły do 

PBSE najwięcej projektów spośród 

krajowych grup energetycznych. 

"Wnioski dotyczą praktycznie każdego 

obszaru działalności grupy Tauron. 

Wszystkie wnioskowane przez Tauron 

projekty przeszły pozytywnie ocenę 

formalną; (…)" - podała grupa. 

Jedno z przedsięwzięć złożonych przez 

Tauron do NCBR w pierwszym kon-

Innowacyjne projekty, współpracę ze 

startupami oraz programy badawczo-

rozwojowe - na te działania, związane  

z innowacyjnością oraz badaniami i roz-

wojem, w ciągu najbliższych 5 lat Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

(PGNiG) będzie przeznaczać co roku 

ponad 100 mln zł. 

PGNiG chce zwiększyć zaangażowanie 

kluczowych jednostek Grupy Kapitało-
wej w innowacyjność oraz badania  

i rozwój. Zgodnie z nową strategią Gru-

pa PGNiG przeznaczy na te cele w la-

tach 2017-2022 ok. 680 mln zł. To zna-

czy, że średnio co roku ponad 100 mln 

zł inwestowane będzie w innowacyjne 

projekty, współpracę ze startupami oraz 

programy badawczo-rozwojowe, które 

mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój 

sektora energetycznego w Polsce - in-

formują przedstawiciele PGNiG w prze-

słanym PAP komunikacie. 

"Dzięki zwiększeniu inwestycji w inno-

wacje będziemy efektywniej wspierać 

nasze otoczenie biznesowe. W najbliż-

szych latach chcemy mieć większy 

wpływ na rozwój sektora gazowego w 

Polsce. Mamy ambitne plany, aby stać się 

liderem rozwoju innowacyjności w tym 

sektorze. Ciągle poszukujemy i jesteśmy 

otwarci na nowe inicjatywy" – tłumaczy 

Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarzą-

du PGNiG SA ds. rozwoju. 

Oprócz zwiększenia nakładów prze-

znaczonych na badania i rozwój oraz 

planów wdrażania innowacyjnych roz-

wiązań, strategia PGNiG przewiduje 

zintensyfikowanie współpracy z ośrod-

kami badawczymi i kadrą naukową. 

Do najważniejszych projektów, które 

PGNiG będzie realizowało w najbliż-
szym czasie w obszarze B+R+I należą 

"Geo-Metan" oraz program INGA. 

Pierwszy projekt ma na celu rozwój 

technologii pozwalających na wydoby-

cie metanu z pokładów węgla. Nato-

miast drugi tworzony wspólnie z Na-

r o d o w y m 

C e n t r u m 

Badań i Roz-

woju oraz 

spółką Gaz-

System bę-

dzie polegał 

na wsparciu 

badań nauko-

wych i prac 

rozwojowych 

w obszarze 

gazownictwa. 

Spółki z grupy Tauron przygotowały projekty badawczo-

rozwojowe za prawie 100 mln zł 
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PGNiG chce przeznaczyć ok. 680 mln zł na innowacje 

PGNiG już teraz bierze udział w pro-

gramach sprzyjających rozwojowi in-

nowacyjnych firm. Współtworzy pro-

gram akceleracji MIT Enterprise Forum, 

który ma przyspieszyć komercjalizację 

pomysłów technologicznych wybra-

nych startupów, organizuje Warsztaty 

Innowacyjnych Pomysłów dla młodych 

firm z branży oraz tworzy własny inku-

bator Innvento dla startupów. 

Cały artykuł: 

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

items/pgnig-chce-przeznaczyc-ok-680-

mln-zl-na-innowacje 

Źródło: PAP 
 

Strategia grupy zakłada, że w 2025 r. 

czwarta część jej przychodów będzie 

pochodziła z "nowych biznesów", 

rozwijanych właśnie dzięki badaniom  

i wdrażaniu innowacji. W tym kon-

tekście za szczególnie istotne grupa 

uznaje dwa projekty, realizowane ze 

wsparciem środków z unijnego pro-

gramu "Horyzont 2020": projekt 

ICP4Life, dotyczący budowy zintegro-

wanej platformy współpracy pomię-

dzy dostawcą energii a klientem, oraz 

projekt MOBISTYLE, zakładający 

wprowadzenie na rynek rozwiązań 

technologicznych, pozwalających 

pozytywnie wpłynąć na zachowania 

odbiorców prądu poprzez podniesie-

nie ich świadomości i poczucia wła-

sności - w efekcie chodzi m.in.  

o oszczędność i bezpieczne korzysta-
nie z energii. 

Cały artykuł: 

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

items/spolki-z-grupy-tauron-

przygotowaly-projekty-badawczo-

rozwojowe-za-prawie-100-mln-zl 
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Spalanie biomasy bez korozji rur 

Płacilibyśmy mniej za energię, gdyby 

nie trzeba było często wymieniać ko-

rodujących rur w kotłach spalających 

biomasę. Dzięki głębszemu zrozumie-

niu procesu korozji będzie można 

efektywniej dobrać różne substancje 

mineralne i związki chemiczne doda-

wane do paliwa albo do kotła, żeby 

związać substancje korozyjne i ograni-

czyć proces korozji. 

Nad zrozumieniem, a przez to obniże-

niem ryzyka wystąpienia korozji przy 

spalaniu biomasy w kotłach energe-

tycznych pracuje Agata Mlonka-

Mędrala, doktorantka na Wydziale 

Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie. 

"Biomasa jest paliwem innym niż wę-

giel, zawiera dużo metali alkalicznych, 

chloru i innych substancji, które mają 
wpływ na fazę popiołową oraz gazową. 

Ten popiół osadza się na powierzch-

niach wymienników ciepła, rurach 

kotłowych, a dalej następuje proces 

korozji. Rury, które niszczą się pod-

czas spalania biomasy, trzeba częściej 

wymieniać, co podnosi koszty eksploa-

tacji. Ponoszą je wszyscy, którzy płacą 

za energię elektryczną" - tłumaczy dok-

torantka. 

Agata Mlonka-Mędrala otrzymała grant 

w wysokości 100 tys. zł w programie 

"Preludium" Narodowego Centrum 

Nauki. Rozpisany na dwa lata projekt 

przewiduje, że w laboratorium AGH 

powstanie stanowisko do badań korozji 

w symulowanej atmosferze gazów. 

"Będę tak mieszać gazy (spaliny), żeby 

odwzorowywały to, co dzieje się pod-

czas spalania biomasy. Dodatkowo 

będę badała różne 

próbki stali, które 

są wykorzystywa-

ne w energetyce 

zawodowej. Planu-

ję nanosić na nie 

różne syntetyczne 

osady, które po-
wstają podczas 

spalania biomasy. 

Wykonam te do-

świadczenia już na 

nowym stanowisku 

badawczym" - zapowiada stypendyst-

ka. 

Jej projekt badawczy nosi tytuł: 

"Analiza procesu korozji wysokotem-

peraturowej stali w fazie gazowej,  

w obecności fazy stałej oraz niskoto-

pliwych mieszanin eutektycznych". 

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

tems/spalanie-biomasy-bez-korozji-

rur 

Źródło: PAP 

Wyławianie promieniotwórczości z odpadów energetyki 

jądrowej 

Opierając się na wynikach wcześniej-

szych badań nad uranem finansowanych 

ze środków UE, naukowcy ustalili możli-

we podejście do bezpiecznego usuwania 

pierwiastków promieniotwórczych  

z odpadów powstających w sektorze 

energetyki jądrowej. 

Oczyszczanie odpadów promieniotwór-

czych jest trudne i często niebezpieczne, 

zwłaszcza kiedy w grę wchodzi uran. 

Aby rozwiązać problem bezpiecznej 

utylizacji odpadów promieniotwórczych, 

potrzebna jest pogłębiona wiedza  

o uranie. 

W ramach finansowanego ze środków 

UE projektu UNCLE, który zakończył 

się w 2014 r., prowadzono prace nad 

udoskonaleniem procesu oczyszczania 

oraz poznaniem, jak zachodzi chemiczne 

wiązanie uranu i jaki ma wpływu na re-
aktywność. W wyniku tych prac nau-

kowcy z projektu UNCLE doszli do 

wniosku, że azotek uranu i oksokom-

pleksy to zasadniczo to samo, a jedyna 

różnica to zastąpienie pojedynczego 

atomu azotu, który znajduje się w azot-

ku, atomem tlenu w oksokompleksach. 

Naukowcy zauważyli, że symetria kom-

pleksów i stopnia utlenienia jonów ura-

nu czyni z nich idealny system, na bazie 

którego można budować modele ilo-

ściowe. 

Problem jednak w tym, że przejście od 

podejścia jakościowego do ilościowego 

wymaga sporej grupy molekuł. W celu 

pokonania tej przeszkody naukowcy 

zidentyfikowali niezawodny sposób 

tworzenia azotkowych kompleksów 

uranu, który pozwala przygotować 

t a k ą  d u ż ą  g r u p ę  m o l e k u ł .   

Za pomocą opracowanego w ramach 

projektu UNCLE modelu ilościowego 

oraz po przyjrzeniu się, jak tor i uran 

reagują z otaczającymi je pierwiastkami 

z układu okresowego, naukowcy od-

kryli, że do „wyłowienia” z odpadów 

promieniotwórczych najbardziej tok-

sycznych pierwiastków można wyko-

rzystać molekuły arszeniku. Wedle 

wyników, które wkrótce zostaną opu-
blikowane w czasopiśmie »Nature Com-

munications«, naukowcy mają przedsta-

wić pierwsze przykłady toru z licznymi 

wiązaniami z arszenikiem, powstające 

w warunkach otoczenia, w multigra-

mowej skali. Przed tymi badaniami, 

osiągnięcie takich rezultatów możliwe 

było tylko na bardzo małą skalę  

w temperaturach zbliżonych do tej 

panującej w przestrzeni międzygwiaz-

dowej (tj. 3-10 kelwinów).   

Oznacza to, że zamykanie elektrowni 

jądrowych może wkrótce stać się 

bezpieczniejsze i wydajniejsze, co daje 

nadzieję na czystszą energię. 

„Energetyka jądrowa zapewnia możli-

wość znacznego zredukowania wy-

twarzanej ilości dwutlenku węgla  

w porównaniu do paliw kopalnych, 

ale jej odpady promieniotwórcze 

długożyciowe wymagają odpowiedniej 

utylizacji” – stwierdza Elizabeth Wild-

man, jeden z naukowców. „Musimy 

zredukować ilość odpadów promie-

niotwórczych, aby lepiej sobie z nimi 

radzić oraz przetwarzać je w celu 

usunięcia pierwiastków nieszkodli-

wych lub oddzielenia odpadów wyso-

koaktywnych od niskoaktywnych”.  
Cały artykuł: 

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

items/wylawianie-

promieniotworczosci-z-odpadow-

energetyki-jadrowej 
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Śledzenie wyżów i niżów zmiany klimatu  

W najnowszym raporcie Światowej 

Organizacji Meteorologicznej, rok 

2016 zapisał się w annałach jako naj-

cieplejszy w historii pomiarów. Sekre-

tarz Generalny WMO, Petteri Taalas, 

oświadczył, że to „Aż 1,1°C powyżej 

okresu preindustrialnego i o 0,06°C 

powyżej poprzedniego rekordu, usta-

nowionego w roku 2015. Ten wzrost 

globalnej temperatury jest spójny  

z innymi zmianami zachodzącymi  

w systemie klimatycznym”. 

Taalas wskazuje na moc obliczeniową 

oraz wartość danych pozyskiwanych 

w toku długofalowych badań, które 

umożliwiają jeszcze dokładniejsze 

dokumentowanie antropogenicznej 

zmiany klimatu. Ważkości raportowi 

WMO przydają rzeczywiście zbiory 

danych, które stanowią amalgamat 
wyników uzyskanych przez badaczy  

z różnych instytutów z całego świata, 

w tym 80 krajowych ośrodków me-

teorologicznych. 

Utrzymujący się trend klimatyczny 

Raport WMO podkreśla zwyżkowy 

trend temperatury na świecie od 

0,1°C do 0,2°C na dekadę. Jak czyta-

my w raporcie, począwszy od 2001 

r. co roku temperatura osiąga po-

ziom co najmniej o 0,4°C powyżej 

średniej długoterminowej w porów-

naniu do podstawowego okresu 

monitorowania (1961-1990). Stęże-

nie dwutlenku węgla w atmosferze 

osiągnęło 400 części na milion  

w 2015 r. – ostatnim, za który do-

stępne są globalne dane WMO. 

Zważywszy na długotrwały charak-

ter CO2, będzie się ono utrzymy-

wać przez wiele pokoleń. 

Prócz długofalowego ocieplenia  

z powodu emisji gazów cieplarnia-

nych, rok 2016 był także okresem 

silnego El Niño, które to zjawisko 

podnosi zazwyczaj temperaturę od 

0,1°C do 0,2°C powyżej poziomu tła 

oraz poziom mórz na świecie. Po-
nadto zasięg lodu morskiego na 

świecie skurczył się w listopadzie, co 

niespotykane w tym miesiącu,  

o cztery miliony kilometrów kwa-

dratowych poniżej średniej. 

Oddziaływanie ekstremalnych zda-

rzeń pogodowych jest odczuwane 

na całej planecie. Ekstremalne susze 

nasilają na przykład zagrożenie bezpie-

czeństwa żywnościowego na obszarach 

między innymi południowej i wschod-

niej Afryki, a sztormy i powodzie skut-

kują druzgocącą utratą środków utrzy-

mania, a także życia. 

Co niepokojące, WMO zwraca uwagę, 

że ten trend utrzyma się w 2017 r.,  

a wedle najnowszych badań zawartość 

ciepła w oceanie może rosnąć szybciej 

niż dotychczas szacowano, podczas gdy 

atmosferyczne stężenie CO2 nie ulega 

obniżeniu. Świat wydaje się doświad-

czać coraz bardziej ekstremalnych zja-

wisk, czego przykładem jest arktyczny 

lód morski zbliżający się do temperatu-

ry topnienia w mroźnym zazwyczaj 

okresie zimowym.  

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

ms/wyznaczanie-trendow-w-nauce-

sledzenie-wyzow-i-nizow-zmiany-

klimatu 
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Ekologiczna i efektywna alternatywa wobec szczelinowania 

hydraulicznego, która może zapobiec trzęsieniom ziemi 

Mimo iż wydobywanie gazu łupkowe-

go w bezpieczny i odpowiedzialny 

sposób jest priorytetem UE, metoda 

wydobycia zmniejszająca obawy opinii 

publicznej nie została jeszcze odkryta. 

Szczelinowanie hydrauliczne – zwane 

popularnie kruszeniem – nie tylko nie 

sprawdza się idealnie, ale także wywo-

łuje trzęsienia ziemi. Przedsiębiorstwo 

z siedzibą w Zjednoczonym Króle-

stwie pracuje nad obiecującą alterna-

tywą w ramach finansowanego ze 

środków UE projektu OCTOPUS 

TECHNOLOGY. 

Partnerzy Octopus Completions są głę-

boko przekonani do swojej technolo-

gii, która ich zdaniem „doprowadzi do 

opracowania oszczędnej, szybkiej  

i zrównoważonej środowiskowo al-

ternatywy wobec technologii szczeli-
nowania”. Będzie to technologia do-

skonalsza od szczelinowania bezwod-

nego, zwanego też ekologicznym. 

Octopus to technologia wiertnicza, 

która umożliwia jednoczesne wykony-

wanie setek „mikroodgałęzień” od-

chodzących od pionowego bądź po-

ziomego odwiertu studni. Technika 

zapewnia pełny dostęp do podstawo-

wego otworu wiertniczego w przy-

szłości, podnosi wydajność dwu-  

a nawet dziesięciokrotnie w porówna-

niu do najnowszych technik oraz 

umożliwia zakończenie prac od 40 

do 80 dni wcześniej niż w przypadku 

użycia wielostronnych technologii 

wykonywania studni. 

Dzięki wsparciu, jakie zapewnia 

instrument MŚP, przedsiębiorstwo 

zamierza dalej rozwijać technologię, 

a także dowieść potencjalnym klien-

tom jej sprawności i efektywności 

środowiskowej. Warto się z pewno-

ścią zainteresować, gdyż szczelino-

wanie jest obecnie wykorzystywane 

w 160 000 studni na całym świecie. 

Nadzieja na technikę, która podnie-

sie wydajność, pozwoli uniknąć za-

nieczyszczenia miliardów litrów 

czystej wody i obniży ryzyko trzę-

sień ziemi w następstwie wtryskiwa-

nia zanieczyszczonej wody do grun-
tu, może wstrząsnąć sektorem. 

Nick Barnett z Octopus Completions 

omawia ten potencjał, wyniki stu-

dium wykonalności fazy 1 i plany 

komercjalizacji. 

Na czym polega wyższość waszej 

technologii od jej alternatyw? 

Nick Barnett: Octopus wierci równo-

cześnie setki mikroodgałęzień, elimi-

nując w ten sposób straty czasu na 

wielokrotne zmiany narzędzi oraz 

schodzenie do studni i wychodzenie 

z niej. Po zakończeniu, główna studnia 

(odwiert podstawowy) jest przepusto-

wa, zapewniając łatwy dostęp na po-

trzeby przyszłych interwencji. Nie ma 

potrzeby stosowania dodatkowo wody 

czy materiałów, co eliminuje całe to 

dodatkowe obciążenie lokalnych dróg  

i ryzyko wstrząsów podziemnych. Roz-

prawia się także z widmem zanieczysz-

czenia – i dalszym obciążeniem sieci 

drogowych – kiedy woda zanieczysz-

czona po szczelinowaniu musi zostać 

przemieszczona.  

Cały artykuł: 

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

ms/ekologiczna-i-efektywna-

alternatywa-wobec-szczelinowania-

hydraulicznego-ktora-moze-zapobiec-

trzesieniom-ziemi 
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

(NCBR) uruchamia dwa Fundusze Fun-

duszy, które w najbliższych latach na 

inwestycje przeznaczą 2 mld złotych - 

ogłoszono w Warszawie. Zadaniem 

funduszy NCBR CVC i NCBR VC jest 

wykreowanie rynku inwestycji techno-

logicznych. 

Dwa fundusze – NCBR VC i NCBR 

CVC – mają za zadanie z jednej strony 

efektywnie rozdysponowywać środki 

unijne, a z drugiej aktywnie włączyć 

korporacje i inwestorów indywidual-

nych w finansowanie polskich projek-

tów technologicznych. 

"Kładziemy fundamenty pod system 

komercjalizacji projektów B+R z wyko-

rzystaniem instrumentów finansowych. 

To ważne dopełnienie stworzonego 

przez NCBR ekosystemu wspierania 
polskich projektów technologicznych 

na wszystkich etapach rozwoju" – po-

wiedział wiceminister nauki i szkolnic-

2 mld zł dla polskich innowacji - dzięki dwóm funduszom 

NCBR 

XII FLOŚ: Efektywność środowiskowa – praktyczne aspekty 

realizacji projektów 

Przed nami kolejna, XII już edycja Fo-

rum Liderów Ochrony Środowiska. 

Tym razem spotkanie poświęcone 

będzie efektywności środowiskowej,  

a wizyta studyjna odbędzie się na tere-

nie Polskich Zakładów Lotniczych Sp.  

z o.o. w Mielcu. 

W ramach tematu przewodniego XII 

FLOŚ, w myśl zasady „praktycy-

praktykom” uczestnicy dzielić się 

będą doświadczeniami oraz spróbują 

odpowiedzieć na pytanie: jak wpły-

nąć na poprawę efektywności śro-

dowiskowej przedsiębiorstwa? 

Praktycy z różnych branż zaprezen-

tują metody i efekty realizacji kon-

kretnych projektów środowisko-

wych, w tym w zakresie redukcji 

zużycia energii, wody, substancji nie-

bezpiecznych w procesach technolo-

gicznych, czy efektywnej gospodarce 

odpadami aby zmniejszyć wpływ za-

kładu na środowisko. 

Jakie są korzyści udziału we FLOŚ? 

 Wzrost świadomości nt. efek-

tywnośc i  energetyczne j 
przedsiębiorstwa. 

 Identyfikacja zagrożeń oddzia-

ływania na środowisko. 

 Zwiększenie kontroli nad 

zużyciem energii oraz zaso-

bów naturalnych. 

 Podstawy do wdrożenia poli-

tyki środowiskowej. 

 Optymalizacja procesów 

ekologicznych w przedsię-

biorstwie. 

 Wymiana doświadczeń i do-

brych praktyk. 

 Umocnienie wizerunku no-

woczesnej i proekologicznej 

firmy. 

Szczegółowe informacje na temat XII 

FLOŚ, program oraz formularz zgło-

szeniowy dostępne są na oficjalnej 

stronie Forum www.forum-flos.pl 

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

tems/xii-flos-efektywnosc-

srodowiskowa-praktyczne-aspekty-

realizacji-projektow 

twa wyższego Piotr Dardziński. 

Dodał, że uruchomione mechanizmy 

są "dosyć rzadkie na polskim rynku". 

Jego zdaniem powołanie funduszy to 

"dobry komunikat" dla firm, które 

rozpoczęły działalność innowacyjną 

w każdej z branż. 

NCBR VC (z ang. Venture Capital) to 

Fundusz Funduszy powstały na mocy 

umowy podpisanej między NCBR  

a spółkami VC3.0 sp. z o.o. i FinCrea 

TFI S.A. NCBR VC będzie dyspono-

wał sumą 1,1 mld zł na inwestycje,  

z czego co najmniej połowa środ-

ków będzie pochodziła od inwesto-

rów prywatnych. To pierwszy polski 

profesjonalny inwestor instytucjonal-

ny, który systemowo zapewni finan-

sowanie dla funduszy typu VC. Spół-

ki, z którymi zawarto umowę, będą 
zarządzały powołanym Funduszem 

Funduszy i budowały portfel najlep-

szych funduszy VC, które zainwestu-

ją w małe i średnie firmy o profilu 

technologicznym z wysokim poten-

cjałem rozwoju. 

Z kolei NCBR CVC (z ang. Corporate 

Venture Capital) to efekt umowy za-

wartej pod koniec grudnia zeszłego 

roku między NCBR a Polskim Fundu-

szem Rozwojowym i BGK TFI. Łącz-

ne środki na inwestycje z tego Fundu-

szu Funduszy wynoszą 880 mln zł – 

połowa środków pochodzi z NCBR, 

druga połowa jest wkładem inwesto-

rów korporacyjnych.  

Cały artykuł:  

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

tems/id-2-mld-zl-dla-polskich-

innowacji-dzieki-dwom-funduszom-

ncbr-2420 

Źródło: PAP 
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Resort nauki chce powołać Narodowy Instytut 

Technologiczny 

z własnej inicjatywy lub na wniosek 

ministra nadzorującego po uprzed-

nim zasięgnięciu opinii dyrektora 

lub rady naukowej instytutu, który 

ma zostać włączony. 

NIT ma być finansowany ze środ-

ków z dotacji podstawowych - 

tych, które do tej pory otrzymywa-

ły poszczególne instytuty. Na kon-

to NIT trafią też środki, które 

otrzymują pozostałe instytuty, 

które jednak nie wejdą w skład 

NIT (a które stopniowo będą 

otrzymywały coraz mniejsze dota-

cje). W 2021 r. zostaną ich pozba-

wione wszystkie IB poza tymi, któ-

re zajmują się ochroną zdrowia 

(jest to 16 instytutów nadzorowa-

nych przez ministra zdrowia i trzy - 

przez ministra obrony narodowej). 

W konsekwencji tych zmian od 

2021 r., po przejęciu przez NIT 

całej dotacji statutowej (oprócz tej 

otrzymywanej przez instytuty  

o profilu medycznym) nowy insty-

tut otrzyma na działalność dodat-

kowo ok. 335 mln zł w skali roku - 

wynika z oceny skutków regulacji 

przygotowanej przez resort nauki. 
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Powołanie Narodowego Instytutu Tech-

nologicznego (NIT), w skład którego 

wejdzie kilkadziesiąt instytutów badaw-

czych, przewiduje projekt ustawy przy-

gotowany przez resort nauki. NIT ma 

prowadzić badania naukowe i prace 

rozwojowe w dziedzinach prioryteto-

wych dla Polski. 

Działalność NIT będzie nadzorował 

minister nauki. 

Jak czytamy w projekcie, „celem NIT 

jest prowadzenie badań naukowych,  

i prac rozwojowych szczególnie waż-

nych dla realizacji polityki gospodarczej, 

naukowej ,  naukowo-techniczne j  

i innowacyjnej państwa, określonej  

w strategiach rozwoju i Krajowym Pro-

gramie Badań”. 

NIT, łącząc potencjał mniejszych obec-

nie działających ośrodków, ma – zgod-
nie z założeniami autorów projektu – 

m.in. ułatwić prowadzenie jednolitej 

polityki rządowej w dziedzinie innowa-

cyjności, zwiększyć szanse polskich nau-

kowców na międzynarodowe granty, 

poprawić efektywność w uzyskiwaniu 

patentów oraz podnieść odsetek za-

trudnianych w instytutach zagranicznych 

badaczy. Podstawową jednostką organi-

zacyjną NIT będą instytuty zgrupowane 

w centra kompetencji, obejmujące ob-

szary działalności ujęte w statucie NIT. 

Nie wszystkie instytuty będą musiały 

znaleźć się w ich ramach. 

Obecnie w Polsce funkcjonuje 114 in-

stytutów badawczych, m.in. Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej - 

PIB, Instytutu Matki i Dziecka, Naukowa 

i Akademicka Sieć Komputerowa 

(NASK), Państwowy Instytut Geologicz-

ny – PIB, nadzorowanych przez 16 mini-

strów (np. obrony, zdrowia, rozwoju). 

Instytuty prowadzą prace badawcze  

w niemal wszystkich obszarach nauki. 

Każdy z nich posiada własną osobowość 

prawną. 

W projekcie wymieniono 35 instytutów, 

które zostaną włączone do NIT 

(wszystkie podlegają obecnie Minister-

stwu Rozwoju). Z dniem wejścia w 

życie ustawy o NIT stracą one osobo-

wość prawną. NIT ma przejąć zarówno 

pracowników, mienie, jak i należności 

oraz zobowiązania instytutów, które 

zostaną włączone w jego struktury. 

Wiceminister nauki Piotr Dardziński 

powiedział PAP, że do tej grupy mogą 

dołączyć kolejne instytuty jeszcze  

w czasie prac legislacyjnych nad ustawą. 

Po powołaniu NIT-u procedura włącza-
nia kolejnych instytutów będzie dokony-

wana w drodze rozporządzenia, a nie 

ustawą - poinformował wiceminister. 

Będzie to mogła zrobić Rada Ministrów 

Jako miejsce siedziby NIT autorzy 

projektu zaproponowali Warszawę. 

Na czele NIT ma stanąć prezes 

(powoływany przez ministra nauki)  

i najwyżej pięciu wiceprezesów. Przy 

prezesie NIT będzie działać kolegium 

doradców składające się z piętnastu 

członków, w tym dziesięciu przedsta-

wicie l i środowiska społeczno -

gospodarczego lub finansowego i pię-

ciu aktywnych zawo-

dowo naukowców. 

W myśl projektu na 

czele NIT stanie 

oprócz prezesa rada, 

złożona z czterech 

członków (ds. infor-

matyzacji, nauki, 

rozwoju regionalne-

go i szkolnictwa wyż-
szego). Wskażą ich 

odpowiedni ministro-

wie, a powoła - mini-

ster rozwoju. Rada 

będzie m.in. zatwier-

dzać roczne plany 

działalności instytucji 

i opiniować jej rocz-

ne plany i sprawoz-

dania finansowe. Na 

jej czele stanie przewodniczący powo-

łany przez ministra właściwego ds. 

gospodarki. 

Wprowadzenie ustawy o NIT wymaga 

zmiany kilkunastu innych ustaw - m.in. 

o zasadach finansowania nauki, o Pol-

skiej Akademii Nauk czy Prawo  

o szkolnictwie wyższym. 

Zgodnie z zapisami projektu NIT ma 

rozpocząć działalność 1 stycznia 2018 

r.; część zapisów ustawy ma jednak 

wejść w życie później, a część wcze-

śniej - 1 października 2017 r. 

Cały artykuł: 

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

ems/resort-nauki-chce-powolac-

narodowy-instytut-technologiczny 

Źródło: PAP 

Źródło: Tapeciarnia.pl Źródło: Tapeciarnia.pl  

„NIT ma być finansowany ze środków z dotacji 

podstawowych - tych, które do tej pory 

otrzymywały poszczególne instytuty. Na konto NIT 

trafią też środki, które otrzymują pozostałe 

instytuty, które jednak nie wejdą w skład NIT (a 

które stopniowo będą otrzymywały coraz mniejsze 

dotacje).  

W 2021 r. zostaną ich pozbawione wszystkie IB 

poza tymi, które zajmują się ochroną zdrowia.” 
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Projekt ustawy o Narodowym Instytu-

cie Technologicznym (NIT) powinien 

być wycofany lub radykalnie zmodyfiko-

wany - uważa Rada Główna Instytutów 

Badawczych (RGIB). Odniosła się w ten 

sposób do pomysłu zmian organizacyj-

nych dot. instytutów badawczych, za-

proponowanych przez resort nauki. 

Powołanie NIT, w skład którego wej-

dzie kilkadziesiąt instytutów badaw-

czych, przewiduje projekt ustawy przy-

gotowany przez resort nauki. NIT ma 

prowadzić badania naukowe i prace 

rozwojowe w dziedzinach prioryteto-

wych dla Polski.  

Obecnie w Polsce funkcjonuje 114 

instytutów badawczych, nadzorowa-

nych przez 16 ministrów. (…)W pro-

jekcie wymieniono 35 instytutów, które 

zostaną włączone do NIT. Po wejściu 
ustawy w życie instytuty te stracą oso-

bowość prawną. 

"Projekt ustawy o Narodowym Instytu-

cie Technologicznym powinien być 

wycofany lub radykalnie zmodyfikowa-

ny, ponieważ w obecnym kształcie mo-

że ograniczyć tworzenie nowych pol-

skich rozwiązań służących poprawie 

bezpieczeństwa państwa" - czytamy  

w opinii RGIB do projektu ustawy  

o NIT. 

Według Rady lepszym rozwiązaniem 

byłoby utworzenie Sieci Instytutów 

Badawczych "z zachowaniem osobowo-

ści prawnej i tożsamości instytutów 

wchodzących w skład takiej struktury". 

"Próba wdrożenia tego pomysłu nie 

pociągałaby za sobą praktycznie żadne-

go ryzyka" - zauważył w rozmowie  

z PAP przewodniczący RGIB, prof. 

Leszek Rafalski. 

Projekt ustawy przewiduje, że instytuty 

badawcze, które znajdą się poza NIT,  

w ciągu pięciu lat (do 2021 r.) stracą 

finansowanie statutowe (zostanie ono 

przeznaczone na działalność NIT). Wy-

jątkiem będą te, które zajmują się 

ochroną zdrowia - czyli 16 instytutów 

nadzorowanych przez ministra zdrowia 

i trzy - przez ministra obrony narodo-

wej. RGIB uważa jednak, że wszystkie 

jednostki naukowe powinny mieć taki 

sam dostęp do środków przeznaczo-

nych na badania i wdrożenia. 

"Projekt ustawy o NIT dyskryminuje 

większość instytutów badawczych. Nie 

można ograniczać finansowania środ-

ków na działalność statutową, niezbęd-

nych do realizacji badań wyprzedzają-

cych tylko dla pewnej grupy instytutów, 
ponieważ instytuty niezależnie od pod-

ległości resortowej powinny prowadzić 

badania wyprzedzające" - czytamy  

w opinii RGIB. 

Badania wyprzedzające to takie, na 

które instytuty nie mają najczęściej 

zewnętrznego finansowania. "Na takim 

Rada Główna Instytutów Badawczych krytycznie nt. 

projektu ustawy o NIT 

etapie poszukiwany jest dobry kieru-

nek badawczy, który później mógłby 

zaowocować wdrożeniami" - wyja-

śnia prof. Rafalski. 

Rada zauważa też, że pozbawienie 

instytutów badawczych środków na 

działalność statutową oznacza  

w rzeczywistości uniemożliwienie 

wdrożeń i komercjalizacji badań, co 

"pozostaje w sprzeczności prawnej  

z określeniem kategoryzacji jedno-

stek naukowych przez KEJN 

(Komitet Ewaluacji Jednostek Nauko-

wych - przyp. PAP)". 

Czy instytuty, które znajdą się poza 

NIT-em, będą w stanie dalej funkcjo-

nować bez dotacji podstawowej? 

"Jest to szantaż: albo wejdziecie do 

NIT, albo będziecie mieli głodówkę" - 

podsumował prof. 
Rafalski. Jak zazna-

czył, instytuty te 

"poradzą sobie, 

choć będą miały 

gorszą sytuację". 

Według RGIB 

włączenie instytu-

tów badawczych 

w NIT spowoduje 

utratę ich pozycji i 

marki w Polsce i 

w Europie oraz 

ograniczy bezpo-

średnią współpra-

cę z przedsiębiorcami. W konse-

kwencji obniżyć się może efektyw-

ność zarówno przedsiębiorstw, jak  

i samych instytutów. 

"Obecnie działalność przemysłowych 

instytutów badawczych jest bardzo 

efektywna ze względu na: codzienną 

współpracę z przedsiębiorstwami  

w ramach realizacji projektów ba-

dawczych w skali laboratoryjnej, 

pilotażowej i przemysłowej; znajo-

mość technologii światowych; posia-

danie instalacji pilotażowych i unikal-

nej aparatury badawczej; dysponowa-

nie kadrą naukowców – specjalistów 

będących uznanymi liderami w okre-

ślonych dziedzinach nauki przemysło-

wej" - czytamy w piśmie RGIB. 

Po włączeniu do NIT-u części insty-

tutów utracą one swoją osobowość 

prawną. Według rady spowoduje to 

wstrzymanie działalności akredyto-

wanych laboratoriów i uniemożliwi 

prowadzenie działalności certyfikacyj-

nej. "Tysiące certyfikatów, umożli-

wiających legalne wprowadzanie 
wyrobów do obrotu, stracą ważność. 

Certyfikowani przez instytuty produ-

cenci - w Polsce oraz na obszarze 

Unii Europejskiej – nie będą mogli 

wprowadzać swoich produktów (np. 

budowlanych, przemysłowych, woj-

skowych, farmaceutycznych) na rynek" 

- czytamy w stanowisku RGIB. 

"Zaniepokojeni mogą czuć się zarówno 

pracownicy instytutów badawczych, 

które mają być włączone do NIT-u, jak 

i ci, którzy pozostaną poza megainsty-

tutem" - twierdzi prof. Rafalski.  

W instytutach, które zostaną włączone 

do NIT, mogą nastąpić zwolnienia  

w administracji i zmniejszenie wynagro-

dzeń - spekuluje profesor. Obecnie 

wynagrodzenia w poszczególnych insty-

tutach bardzo się różnią - prof. Rafalski 

spodziewa się jednak, że w NIT może 

obowiązywać "jednolity taryfikator". 

Może się też pogorszyć sytuacja pra-

cowników w instytutach poza NIT-em - 

gdyż do 2021 r. planowane jest wyga-

szanie dotacji statutowej dla instytu-

tów. 
Instytuty badaw-

cze włączone do 

NIT utracą na 

mocy ustawy 

uprawnienia do 

nadawania stopni 

naukowych dok-

tora i doktora 

habilitowanego. 

"Tym samym 

przestaną pełnić 

silną rolę nauko-

wą" - uważa 

przewodniczący 

RGIB. Brak możliwości nadawania stop-

ni naukowych - w ocenie rady - może 

negatywnie wpłynąć na poziom badań 

naukowych w Polsce i ich konkurencyj-

ność w wymiarze międzynarodowym. 

W uzasadnieniu do ustawy o NIT mini-

sterstwo nauki zauważa, że instytuty 

badawcze są pod wieloma względami 

nieefektywne, i że np. 37 instytutów ma 

wyższe przychody z wynajmu nierucho-

mości, niż ze sprzedaży usług badawczo 

rozwojowych. "Informacja ta jest 

przedstawiona nierzetelnie, ponieważ 

przychody wszystkich instytutów ba-

dawczych z wynajmu nieruchomości  

w 2015 r. wyniosły zaledwie 4,9 proc." 

- podkreśliła w swoim piśmie RGIB. 

MNiSW wskazało też, że wiele instytu-

tów badawczych jest zupełnie nieaktyw-

nych w uzyskiwaniu patentów - 32  

z nich w latach 2009-2015 nie uzyskało 

żadnego. 

"Patenty nie są w tej chwili, w nowo-

czesnym kraju, odpowiednim wskaźni-

kiem skuteczności, bo czasami nie war-

to patentować, tylko sprzedawać wie-
dzę, czyli know-how" - powiedział prof. 

Rafalski. 

Cały artykuł: 

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

items/rada-glowna-instytutow-

badawczych-krytycznie-nt-projektu-

ustawy-o-nit 

Źródło: PAP  

„włączeniu do NIT-u części instytutów 

utracą one swoją osobowość prawną. 

Według rady spowoduje to 

wstrzymanie działalności 

akredytowanych laboratoriów  

i uniemożliwi prowadzenie działalności 

certyfikacyjnej”.  
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Gowin: EIT+ stanie się ważnym elementem Narodowego 

Instytutu Technologicznego 

dowego Centrum Badań i Rozwoju 

na konkretne zadania związane  

z polską gospodarką, ale liczymy też 

na współpracę z biznesem" – po-

wiedział wicepremier. 

Wiceminister nauki Piotr Dardziń-

ski podkreślił, że EIT+ będzie jed-

nym z filarów Narodowego Instytu-

tu Technologicznego. 

"To będzie nowy sposób zorganizo-

wania współpracy pomiędzy 116 

instytutami badawczymi. Ustawa  

o NIT jest już procedowana i mam 

nadzieję, że od stycznia 2018 r. 

będzie obowiązywać. Do tego czasu 

będziemy się przyglądać temu, co 

się dzieje w EIT+, bo ten instytut 

może być wzorcem, jak organizo-

wać prace badawcze" – mówił Dar-

dziński. 
Wyjaśnił, ze spółka została zre-

strukturyzowana i jej obecny bilans 

jest dodatni, a po powołaniu Naro-

dowego Instytutu Technologiczne-

go stanie się częścią „większego 

organizmu”. 

„W ramach NIT wszystkie instytuty 

będą posiadały taką bazową dotację 

statutową, która będzie im gwaran-

towała prowadzenie tzw. Badań 
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Wicepremier Jarosław Gowin zapo-

wiedział, że Wrocławskie Centrum 

Badań EIT+ stanie się ważnym ele-

mentem tworzonego Narodowego 

Instytutu Technologicznego. Skarb 

Państwa przejął wszystkie udziały  

w tej spółce. 

Wicepremier i szef resortu nauki  

i szkolnictwa wyższego Jarosław Go-

win podczas konferencji prasowej 

podkreślił, że rząd konsekwentnie 

buduje pomost dla współpracy pomię-

dzy gospodarką a nauką, co ma po-

móc w realizacji planu odpowiedzial-

nego rozwoju. 

"EIT+ jest perłą w koronie polskich 

instytutów badawczych. Dziś rozpo-

czyna się dla niego nowa faza. Jestem 

przekonany, że stanie się ważnym 

elementem Narodowego Instytutu 
Technologicznego, który powstanie  

w oparciu o potencjał rozporoszo-

nych jeszcze instytutów badawczych" 

– powiedział Gowin. 

Podkreślił, że przejęcie udziałów  

w spółce przez Skarb Państwa jest 

szansą dalszego rozwoju EIT+ oraz 

miasta i regionu. 

"Planujemy różne formy finansowania 

badań. Środki będą pochodzić z Naro-

wyprzedzających - czyli tych, które 

poprzedzają zamówienie od biznesu” 

– powiedział Dardziński.Prezydent 

Wrocławia Rafał Dutkiewicz podkre-

ślił, że dla takich przedsięwzięć jak 

EIT + nie ma lepszego właściciela, niż 

Skarb Państwa. „Przedsięwzięcia 

innowacyjne o charakterze badaw-

czo rozwojowym potrzebują trzech 

źródeł finansowania – to granty na 

badania naukowe zdobywane  

w konkursach, pieniądze pozyskiwa-

ne z rynku oraz fundusze z sektora 

publicznego. To wszystko zostanie 

zapewnione dzięki funkcjonowaniu 

EIT + w strukturach Narodowego 

Instytutu Technologicznego” – po-

wiedział prezydent. Dutkiewicz do-

dał, że starania o pomoc państwa  

w działalności EIT+ trwały od dawna. 
„Te starania rozpoczęliśmy za po-

przedniego rządu. Dziś udało się je 

w dobrym tempie zrealizować” – 

mówił prezydent. 

Cały artykuł: 

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

items/gowin-eit-stanie-sie-waznym-

elementem-narodowego-instytutu-

technologicznego 

Źródło: PAP 

Źródło: Tapeciarnia.pl 

Resort nauki zacieśnia współpracę z niemieckim 

Towarzystwem Fraunhofera 

Resort nauki zacieśnia współpracę  

z niemieckim Towarzystwem Fraun-

hofera. "Ta niemiecka organizacja 

badawcza jest dla nas inspiracją przy 

tworzeniu Narodowego Instytutu 

Technologicznego" – powiedział PAP 

wiceminister nauki i szkolnictwa wyż-

szego Piotr Dardziński. 

Powstałe w 1949 roku Towarzystwo 

Fraunhofera skupia niemal 70 niemiec-

kich organizacji naukowych. W roz-

mowie z PAP Dardziński podkreślił, 

że towarzystwo to efektywnie wyko-

rzystuje środki, rozwija kariery i bu-

duje trwałą współpracę między nauką 

i biznesem, a nawet pośredniczy mię-

dzy uczelniami. 

Przedstawiciele ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego i prezes To-

warzystwa Fraunhofera, prof. Rei-
mund Neugebauer, rozmawiali pod-

czas trwających w Niemczech, naj-

większych targów przemysłowych 

świata - Hannover Messe 2017. Na 

spotkaniu mówiono m.in. o polskich 

planach związanych z tworzeniem 

Narodowego Instytutu Technologicz-

nego (NIT). Ministerstwo nauki chce 

powołać NIT jako jednostkę konso-

lidującą potencjał polskich instytu-

tów badawczych. Projekt ustawy 

dot. NIT znajduje się w fazie kon-

sultacji. 

"Część rozwiązań dotyczących Na-

rodowego Instytutu Technologicz-

nego podejrzeliśmy u Niemców" – 

powiedział wiceminister. Jak zazna-

czył, "Fraunhofer jest jednym  

z najlepszych projektów organiza-

cyjnych, jeśli chodzi o kształtowanie 

struktury badań, które dedykowane 

są gospodarce". 

Podczas spotkania w Hannowerze 

mówiono też o współpracy strony 

polskiej z Towarzystwem Fraunho-

fera. "Po pierwsze chcielibyśmy -  

w ramach konkursu organizowane-

go przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju - nawiązać współpra-

cę w systemie dwa plus dwa. To 

znaczy, że do konkursu przystępuje 

konsorcjum złożone z instytutu  

i jednej firmy niemieckiej oraz  

z instytutu i firmy polskiej. Taki 

konkurs chcielibyśmy w miarę szyb-

ko ogłosić, jeszcze pewnie w pierw-

szym półroczu 2017 r." - zapowie-

dział Dardziński. 

Kolejnym elementem współpracy 

mogą być ekspertyzy. "Przygotowując 

reformę instytutów badawczych, czyli 

konsolidując je w ramach Narodowe-

go Instytutu Technologicznego, 

chcielibyśmy skorzystać ze środków, 

które są zarezerwowane w środkach 

europejskich i dedykowane są pra-

com analitycznym" - mówił wicemini-

ster. 

Jak wyjaśnił, środki te można wyko-

rzystać po to, by zamawiać eksperty-

zy zewnętrzne. Analiza miałaby doty-

czyć sposobu przebiegu procesu 

konsolidacji polskich instytutów, zaś 

wśród ekspertów, którzy takie prace 

analityczne mogliby wykonać, są eks-

perci Towarzystwa Fraunhofera. 
Cały artykuł:  

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

tems/resort-nauki-zaciesnia-

wspolprace-z-niemieckim-

towarzystwem-fraunhofera 

Źródło: PAP 
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Gowin: budowanie pomostów z gospodarką jednym z filarów 

reform polskiej nauki 

Polska nauka i uczelnie przechodzą 

teraz fazę głębokich reform. Jednym  

z filarów tych reform jest budowanie 

pomostów między światem nauki  

a gospodarki – powiedział w Hanowe-

rze wicepremier, minister nauki i szkol-

nictwa wyższego Jarosław Gowin. 

Gowin, wspólnie m.in. z premier Beatą 

Szydło, na targach Hannover Messe 

otworzył polskie stoisko SciTech,  

w którym promowane są polskie inno-

wacyjne badania. 

Szef resortu nauki w czasie otwarcia 

stoiska przypomniał, że rządowa stra-

tegia na rzecz odpowiedzialnego roz-

woju, zakłada inteligentną industrializa-

cję Polski oraz skierowanie polskiej 

gospodarki na drogę innowacyjności. 

„To nie mogłoby się udać, gdyby polska 

gospodarka - i mam nadzieję, że także 
w przyszłości światowa czy europejska 

gospodarka - nie była w większym niż 

do tej pory stopniu oparta na dorobku 

polskich naukowców” - ocenił. 

Zaznaczył, że polska nauka i polskie 

uczelnie przechodzą teraz „fazę głębo-

kich reform”. „Jednym z filarów tych 

reform jest budowanie pomostów 

między światem nauki a gospodarki” - 

powiedział. 

Wicepremier przypomniał, że wśród 

zmian, które mają pomagać w rozwija-

niu powiązań na linii nauka – przemysł, 

są m.in. nowe zasady finansowania 

uczelni. Teraz większy nacisk kładzie 

się na współpracę uczelni z gospodar-

ką. Poza tym, jak dodał Gowin, od  

1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa  

o innowacyjności, która stwarza cały 

szereg zachęt do wzajemnej współpra-

cy - i po stronie naukowców, i po 

stronie przedsiębiorców. Kolejnym 

krokiem w stronę budowania pomo-

stów między naukowcami i przedsię-

biorcami ma być przyjęta w ubiegłym 

tygodniu przez Sejm ustawa o dokto-

ratach wdrożeniowych. 

Jarosław Gowin powiedział, że w tej 

chwili Polska jest w pierwszej dwu-

dziestce krajów świata, jeśli chodzi  

o poziom osiągnięć naukowych. 

„Jestem przekonany, że dzięki działa-

niom rządu pani premier Szydło, dzięki 

strategii na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju, dzięki reformom polskich 

instytutów i uczelni jesteśmy w stanie 

w ciągu najbliższych lat zbliżyć się do 

pierwszej dziesiątki” - zadeklarował. 

Międzynarodowe Targi Innowacyjnych 

Technologii Przemysłowych Hannover 

Messe 2017 odbywają się w Hanowe-

rze (Niemcy) między 24 a 28 kwietnia. 

Prezentują się tam polskie firmy i jed-

nostki naukowe. W tym roku Polska 

jest partnerem targów I promuje się 

hasłem: Smart means Poland. 

Cały artykuł: 

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

items/gowin-budowanie-pomostow-z-

gospodarka-jednym-z-filarow-reform-

polskiej-nauki 

Źródło: PAP 

Gowin: chcemy, by w Polsce powstało 10 centrów Maxa 

Plancka 

Deklarację współpracy naukowej wice-

prezes rady ministrów, minister nauki  

i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin 

i niemiecka minister edukacji i badań 

naukowych Johanna Wanka podpisali 

podczas targów Hannover Messe 

(Niemcy). 

"Finalizujemy pracę nad bardzo ważnym 

dla polskiej nauki porozumieniem mię-

dzy Instytutem Maxa Plancka a Naro-

dowym Centrum Nauki w Krakowie. 

Konsekwencją tego porozumienia bę-

dzie utworzenie w Polsce dziesięciu 

centrów doskonałości Maxa Plancka" - 

skomentował Gowin. 

"Polska i Niemcy pod auspicjami bardzo 

prestiżowej marki, jaką jest Instytut 

Maxa Plancka, będą współfinansować 

międzynarodowe zespoły badawcze" – 

mówił Gowin. Szczegółowe porozumie-
nie – jak dodał – ma zostać podpisane 

w czerwcu lub w lipcu 2017 r. 

"To nie będą nowe instytuty. To będą 

centra doskonałości" – zaznaczył mini-

ster. Wyjaśnił, że będą one powołane 

przy jednostkach naukowych – uczel-

niach, instytutach PAN lub instytutach 

badawczych. 

"To będą centra doskonałości o cha-

rakterze międzynarodowym. Polska  

i Niemcy będą współfinansować te 

centra, ale w ramach konkursu wyła-

niane będą zespoły badawcze, które 

będą się składać nie tylko z naukow-

ców polskich i niemieckich" - powie-

dział. Wyjaśnił, że w walce o granty 

wygrają najlepsi - być może także ba-

dacze z innych krajów. 

Gowin zapowiedział, że grono między-

narodowych ekspertów już w 2018 r. 

mogłoby wyłonić pierwsze trzy centra 

doskonałości - po tym, jak Instytut 

Maxa Placka i Narodowe Centrum 

Nauki ogłoszą konkursy. 

"Intencją strony i polskiej i niemieckiej 

jest to, by te dziesięć centrów repre-

zentowało różne obszary nauki. Za-

czniemy od nauk ścisłych, technicznych 

i nauk o życiu - ale chcielibyśmy, żeby 

powstało też takie centrum doskona-

łości w dziedzinie nauk humanistycz-

nych i społecznych" - mówił wicepre-

mier. 

Cały artykuł: 

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

ems/gowin-chcemy-by-w-polsce-

powstalo-10-centrow-maxa-plancka 

Źródło: PAP 
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Polska chce, żeby nasi naukowcy dostawali większe środki z UE 

Polska chce, żeby naukowcy z naszego 

kraju oraz innych krajów tzw. nowej 

UE otrzymywali więcej środków  

z unijnego programu finansowania ba-

dań naukowych i innowacji.  

Diagnoza jest znana od dłuższego czasu 

- naukowcy z tzw. nowych krajów UE, 

czyli tych, które przystąpiły do wspól-

noty w 2004 r. lub później, mogą liczyć 

jedynie na niewielki procent funduszy, 

jakie rozdysponowywane są w ramach 

p r o g r a m u 

"Horyzont 2020". 

Dane Komisji 

Europejskiej poka-

zują, że polscy 

uczestnicy projek-

tów otrzymali 

dotychczas nie-

spełna 1 proc. 
ś r o d k ó w 

(dokładnie 0,96 

proc.). Do 13 

krajów, które 

przystąpiły do UE 

w 2004 r. lub później, trafiło 4,79 proc. 

dofinansowania w skali całej UE. Nie-

wielkim pocieszeniem może być fakt, 

że do Polski trafiła prawie jedna piąta 

środków, które zostały skierowane do 

państw tzw. nowej Unii. 

"Horyzont 2020" to największy unijny 

program wsparcia badań naukowych  

i innowacji. Jego celem jest zwiększenie 

liczby odkryć, czy wspieranie przeno-

szenia innowacji z laboratoriów do 

środowiska biznesowego. Wszystko to 

ma pomagać w przestawianiu unijnej 

gospodarki na innowacyjne tory. "28" 

przewidziała, że w ciągu siedmioletnie-

go budżetu na lata 2014-2020 przezna-

czy na niego ponad 77 mld euro. 

Choć do zakończenia obecnej perspek-

tywy finansowej zostało jeszcze trochę 

czasu, Komisja 

Europejska już 

rozpoczęła we-

wnętrzne prace 

n ad  n a s t ęp c ą 

"Horyzontu 2020". 

Polska chce sko-

rzystać z okazji  

i przedstawić swo-
je racje urzędni-

kom w Brukseli na 

wczesnym etapie. 

We wtorek w tej 

sprawie z unijnym 

komisarzem ds. badań, nauki i innowa-

cji Carlosem Moedasem będzie rozma-

wiał szef resortu nauki Jarosław Gowin. 

Wicepremier ma też lobbować w tej 

sprawie wśród przedstawicieli Parla-

mentu Europejskiego. 

Według informacji PAP z polskich źró-

deł dyplomatycznych w Brukseli, głów-
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nym postulatem naszego kraju jest 

zwiększenie udziału naukowców  

z nowych państw, którzy korzystają 

z programu. Chcemy także otworzyć 

zamknięte teraz sieci placówek  

i badaczy będących beneficjentami 

Horyzontu. 

Naukowcy z Polski, Słowacji, czy 

Chorwacji mogą się tylko z zazdro-

ścią przyglądać, jak ich koledzy  

z różnych państw Zachodu uczestni-

czą od wielu lat w różnych progra-

mach Horyzontu. Sieci, jakie wytwo-

rzyli, pomagają im skutecznie starać 

się o dofinansowanie, ale zamknięcie 

tych forów utrudnia staranie się  

o wsparcie innym badaczom. 

"Przez lata te kluby się zamknęły  

i w projektach uczestniczą te same 

jednostki badawcze, ci sami naukow-
cy, którzy już się znają i z tego 

względu jest im łatwiej budować 

konsorcja" - podkreślił dyplomata  

w rozmowie z PAP. 

Cały artykuł: 

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

items/polska-chce-zeby-nasi-

naukowcy-dostawali-wieksze-srodki-

z-ue-2431 

Źródło: PAP 

Prezydent podpisał ustawę o doktoratach wdrożeniowych 

Ambitny student nie będzie musiał już 

wybierać między dobrze płatną pracą  

w przedsiębiorstwie a karierą nauko-

wą. Prezydent RP Andrzej Duda podpi-

sał 27 kwietnia ustawę wprowadzającą 

doktoraty wdrożeniowe. Pierwszy 

nabór na studia doktoranckie w ra-

mach tego programu planowany jest  

w połowie 2017 r., a jego pierwsi 

uczestnicy powinni rozpocząć studia 

już w październiku tego roku.  

– Doktoraty wdrożeniowe ożywią 

współpracę między badaczami a oto-

czeniem społeczno-gospodarczym, 

usprawnią transfer wiedzy między nau-

ką a biznesem, a także wykształcą nową 

generację naukowców – powiedział 

Piotr Dardziński, wiceminister nauki  

i szkolnictwa wyższego. 

Doktoraty wdrożeniowe, prowadzone 
w systemie dualnym, to bardzo ważny 

etap w budowie solidnego mostu mię-

dzy nauką a biznesem. Doktorant 

(skoncentrowany na rozwiązaniu kon-

kretnego problemu technologicznego) 

będzie pracował w dwóch miejscach 

pod okiem dwóch opiekunów meryto-

rycznych – wskazywanym przez praco-

dawcę i pochodzącym z jednostki 

naukowej. 

Dwa miejsca pracy oznaczają również 

podwójne korzyści finansowe dla dok-

torantów. Oprócz wynagrodzenia 

wynikającego z zatrudnienia w pełnym 

wymiarze godzin u pracodawcy dokto-

rant otrzyma również stypendium  

z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.  Będzie odpowiadało ono 

minimalnemu wynagrodzeniu zasadni-

czemu asystenta na uczelni publicznej 

– obecnie jest to 2450 złotych. 

Doktoraty o charakterze wdrożenio-

wym od wielu lat realizowane są  

w innych państwach europejskich (np. 

we Francji, w Danii, Niemczech, Wiel-

kiej Bryta-

nii), a od 

n iedawna 
– również 

na pozio-

mie Unii 

E u rope j -

s k i e j  

w ramach 

programu 

European Industrial Doctorates. Do-

świadczenia tych państw pokazują, że 

absolwenci programu doktoratów 

wdrożeniowych z obszarów nauk 

technicznych, ścisłych i przyrodni-

czych łatwiej znajdują pracę i osiągają 

wyższe dochody od absolwentów 

tradycyjnych studiów doktoranckich. 

Z kolei przedsiębiorstwa zatrudniają-

ce doktorantów realizujących badania 

o charakterze wdrożeniowym, wyka-

zują większą aktywność patentową  

i zatrudniają więcej pracowników. 

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

items/prezydent-podpisal-ustawe-o-

doktoratach-wdrozeniowych 

Źródło: MNiSW  

...polscy uczestnicy projektów programu 

Horyzont 2020 otrzymali dotychczas 

niespełna 1 proc. środków (dokładnie 

0,96 proc.). Do 13 krajów, które 

przystąpiły do UE w 2004 r. lub 

później, trafiło 4,79 proc. 

dofinansowania w skali całej UE... 

Źródło: Tapeciarnia.pl  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/polska-chce-zeby-nasi-naukowcy-dostawali-wieksze-srodki-z-ue-2431
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/polska-chce-zeby-nasi-naukowcy-dostawali-wieksze-srodki-z-ue-2431
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/polska-chce-zeby-nasi-naukowcy-dostawali-wieksze-srodki-z-ue-2431
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/polska-chce-zeby-nasi-naukowcy-dostawali-wieksze-srodki-z-ue-2431
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/prezydent-podpisal-ustawe-o-doktoratach-wdrozeniowych
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/prezydent-podpisal-ustawe-o-doktoratach-wdrozeniowych
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/prezydent-podpisal-ustawe-o-doktoratach-wdrozeniowych
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Jak promować naukę? Jest nowy, bezpłatny poradnik 

Jak opowiadać o nauce Kowalskiemu? 

Gdzie i kiedy promować wyniki badań 

naukowych? Jak się przygotować do 

wykładów popularnonaukowych czy 

wywiadów telewizyjnych? - odpowie-

dzi na te pytania naukowcy znajdą  

w bezpłatnym poradniku pt. "Sztuka 

promocji nauki" wydanym przez OPI. 

Autorami książki "Sztuka 

promocji nauki. Praktyczny 

poradnik dla naukowców" 

są ekspertka od PR Natalia 

Osica, założycielka firmy 

Science PR - pierwszej w 

Polsce agencji wspierającej 

naukowców, instytuty nau-

kowe i uczelnie w budowa-

niu relacji z otoczeniem 

oraz dziennikarz naukowy - 

Wiktor Niedzicki, który od 
ponad 40 lat zajmuje się 

popularyzacją nauki, w ra-

diu, telewizji, podczas wykładów czy 

imprez popularnonaukowych. 

Publikacja zawiera praktyczne instruk-

cje dla badaczy, dotyczące np. popula-

ryzacji wyników badań czy wystąpień 

publicznych. "Pisząc teksty do poradni-

ka myślałam przede wszystkim o tych 

naukowcach, którzy chcieliby rozpo-

cząć przygodę z mediami, ale jeszcze 

nie wiedzą jak, lub o tych, którzy już 

rozpoczęli, ale mają poczucie, że mo-

gliby to robić bardziej świadomie,  

w bardziej zaplanowany sposób" - 

mówiła Natalia Osica. 

Według niej naukowców należy nie 

tyle zachęcać do kontaktu z dziennika-

rzami i popularyzacji nauki, ale rów-

nież w tym wspierać. "Jak mają to 

robić, jeśli nie mają dostępnych porad 

w formie szkoleń czy książek, które 

mogłyby ich tego nauczyć?" - pytała 

Osica. Zwróciła też uwagę, że w pro-

gramie edukacji formalnej, która koń-

czy się doktoratem, nie ma obowiąz-

kowych zajęć dotyczących promocji 

nauki, a zajęcia fakultatywne zdarzają 

się sporadycznie. 

Naukowcy są bardzo racjonalni. Lubią 

realizować określony cel, mają kon-

kretny plan i szanują swój czas. Ewen-

tualna współpraca z dziennikarzami 

często kłoci się z tą koncepcją. Kon-

takt z mediami, w ich ocenie, to 

wdzieranie się i zakłócanie procesu 

nauki - takie spostrzeżenia wynikają  

z rozmów Natalii Osicy z naukowca-

mi. 

Książkę przedstawiono w Warszawie. 
W liście do uczestników spotkania 

promocyjnego minister nauki Jarosław 

Gowin podkreślił, że "w dzisiejszych 

czasach żadna dziedzina ludzkiej 

aktywności nie ma szans na szeroki 

odbiór społeczny, jeśli nie zostanie 

odpowiednio wypromowana. Pro-

mocja nauki to jednak szczególnie 

trudne zadanie. Nie chodzi przecież 

o chwyty reklamowe, lecz o odpo-

wiedzialny i rzetelny przekaz infor-

m a c j i , 

k t ó r y 

j e d n o -

cześn ie 

b ę d z i e 

atrakcyj-

ny dla 

odbior-

cy". 

"Obecnie z satysfakcją obserwuję, że 

coraz częściej polscy naukowcy po-

trafią tak przekazywać wiedzę – 

zarówno głosząc wykłady, jak i pisząc 

swe publikacje – że staje się ona 

przystępna i fascynująca" - zauważył 

Jarosław Gowin. Podkreślił też, że 

naukowcom nieobce są najnowsze 

techniki marketingowe czy psycholo-

giczne, które wspomagają proces 

przekazywania wiedzy oraz pomagają 

w pozyskiwaniu partnerów bizneso-

wych. 

Pomysł stworzenia książki powstał  

w Ośrodku Przetwarzania Informacji 

- Państwowym Instytucie Badaw-

czym (OPI-PIB), który jest też jej 

wydawcą. Instytucja przez kilka lat 

odpowiadała za wdrożenie Polsko-

Szwajcarskiego Programu Badawcze-

go, w ramach którego dofinansowa-

no projekty realizowane przez ze-

społy polskich i szwajcarskich nau-

kowców. Udało się zrealizować 31 

przedsięwzięć, dzięki którym doszło 

do wdrożenia 10 patentów, wydano 

też prawie 150 publikacji. 

W czasie promocji książki mówi za-

stępca dyrektora OPI-PIB, dr Agniesz-

ka Gryzik podkreślała, że publikacja 

jest bardzo praktyczna, i zawiera 

gotowe recepty, jak promować nau-

kę. Drugą zaletą książki jest jej do-

s t ę pn o ś ć  -  d z i ę k i  P o l s k o -

Szwajcarskiemu Programowi Badaw-

czemu publikacja jest bezpłatna. 

Gryzik zapowiedziała, że egzemplarze 

publikacji będą przekazywać zaintere-

sowanym naukowcom, uczelniom  

i instytutom badawczym. Jednocze-

śnie książka dostępne jest również  

w formatach cyfrowych - mobi i epub. 

Można  j ą  pobrać  ze  s t ro-
ny: http://www.opi.org.pl/Sztuka-

promocji-nauki.html 

Na polskim rynku wydawniczym uka-

zywały się dotąd pojedyncze publika-

cje dotyczące popularyzacji nau-

ki: "Promocja nauki. Poradnik do-

b r y c h  p r a k t y k "  ( 2 0 0 7 

r.) oraz "Promosaurus. Poradnik pro-

mocji nauki" (2013 r.). Z kolei w 2014 

r. ukazała się publikacja na temat pro-

mocji archeologii w nowych mediach 

pt. "Cyfrowy archeolog. Podręcznik 

promocji archeologii w nowych me-

diach". 

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

tems/jak-promowac-nauke-jest-nowy-

bezplatny-poradnik-2396 

Źródło: PAP 

http://www.opi.org.pl/Sztuka-promocji-nauki.html 

Źródło: OPI 

„w dzisiejszych czasach żadna dziedzina 

ludzkiej aktywności nie ma szans na 

szeroki odbiór społeczny, jeśli nie 

zostanie odpowiednio wypromowana.”  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.opi.org.pl/Sztuka-promocji-nauki.html
http://www.opi.org.pl/Sztuka-promocji-nauki.html
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/jak-promowac-nauke-jest-nowy-bezplatny-poradnik-2396
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/jak-promowac-nauke-jest-nowy-bezplatny-poradnik-2396
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/jak-promowac-nauke-jest-nowy-bezplatny-poradnik-2396
http://www.opi.org.pl/Sztuka-promocji-nauki.html
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Prezentacja naukowa - nie taka prosta sprawa 

Jak opowiedzieć o badaniach nauko-

wych tak, by zainspirować widownię? 

Czy można wygłosić świetną prezenta-

cję bez slajdów? Jak zapanować nad 

konferencyjną tremą? - na te i wiele 

innych pytań odpowiada książka 

"Prezentacje naukowe. Praktyczny 

poradnik dla studentów, doktorantów  

i nie tylko". 

Książka jest adresowana do szerokiego 

grona odbiorców: studentów, dokto-

rantów i naukowców, którzy chcą  

w zrozumiały, 

ciekawy i inspi-

rujący sposób 

p r e z e n t o w a ć 

wyniki swoich 

badań na konfe-

rencjach, sym-

pozjach czy 
seminariach. 

Ze statystyk 

autora publikacji 

(obejmujących 

głównie fizykę, 

inżynierię mate-

riałową i nauki o 

życiu) wynika, że 

tylko 10-20 proc. z prezentacji wygła-

szanych podczas konferencji, semina-

riów i wydziałowych konwersatoriów 

jest naprawdę ciekawych i inspirują-

cych. "Reszta jest często trudna do 

zniesienia przez 20 minut, nie mówiąc 

już o dłuższych wystąpieniach" - zauwa-

ża. Stąd pomysł napisania książki, która 

temu problemowi mogłaby zaradzić. 

Autor publikacji - dr hab. Piotr Wasyl-

czyk - prowadzi czytelnika krok po 

kroku: od selekcji materiału do prezen-

tacji, przez wybór struktury opowiada-

nia, do ćwiczeń ułatwiających efektyw-

ną pracę z głosem i ciałem na scenie. 

Prezentuje na przykładach, jak z przeła-

dowanych, nieczytelnych slajdów zro-

bić świetne ilu-

stracje do wystą-

pienia. W książce 

znalazły się też 

praktyczne wska-

zówki, kiedy i jak 

używać rekwizy-

tów. Osobny 
rozdział poświę-

cono przygoto-

wywaniu plaka-

tów konferencyj-

nych - tzw. po-

sterów. 

W  k s i ą ż c e 

" P r e z e n t a c j e 

naukowe. Praktyczny poradnik dla 

studentów, doktorantów i nie tylko" 

zawarty jest konferencyjny savoir-vivre 

w pigułce. Całość napisano swobodnej 

formie. Autor przedstawia czytelnikom 

proces projektowania, tworzenia  
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i wygłaszania prezentacji - od pierw-

szych szkiców ołówkiem na kartce 

po konferencyjną scenę. Nie jest to 

typowy, nudny podręcznik - na kar-

tach książki zaproponowano wiele 

nieoczywistych rozwiązań: od ćwi-

czeń w pisaniu bajek i wierszyków - 

po prezentacje na tablicy, od slajdów 

bez tekstu po użycie spektakularnych 

rekwizytów. 

Autor, dr hab. Piotr Wasylczyk, jest 

adiunktem na Wydziale Fizyki Uni-

wersytetu Warszawskiego i visiting 

lecturer na Univeristy College London. 

Był stypendystą Fundacji na Rzecz 

Nauki Polskiej i finalistą polskiej edy-

cji konkursu Fame Lab w 2016 roku. 

Nie mogąc ścierpieć nudnych i nie-

zrozumiałych wystąpień na konferen-

cjach naukowych, zaczął nauczać 
sztuki prezentacji, najpierw na Uni-

wersytecie Warszawskim, potem 

również na innych uczelniach,  

w studenckich kołach naukowych  

i firmach high-tech w Polsce i za 

granicą. 

Książka ukazała się nakładem wydaw-

nictwa PWN. Serwis Nauka w Polsce 

PAP jest jej patronem medialnym. 

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

items/prezentacja-naukowa-nie-taka-

prosta-sprawa 

Źródło: PAP 

Źródło: Tapeciarnia.pl  

„tylko 10-20 proc. z prezentacji 

wygłaszanych podczas konferencji, 

seminariów i wydziałowych 

konwersatoriów jest naprawdę ciekawych  

i inspirujących. <Reszta jest często trudna 

do zniesienia przez 20 minut, nie mówiąc 

już o dłuższych wystąpieniach>"  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/prezentacja-naukowa-nie-taka-prosta-sprawa
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/prezentacja-naukowa-nie-taka-prosta-sprawa
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/prezentacja-naukowa-nie-taka-prosta-sprawa
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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  

 

ERC Advanced Grants  

Konkurs skierowany do doświadczonych, wybitnych naukowców dowolnej narodowości, którzy zamierzają prowadzić działal-

ność badawczą w dowolnym państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym. Doświadczenie należy wykazać poprzez 

udokumentowanie swojego dorobku naukowego z ostatnich 10 lat, w tym przedstawić: 10 publikacji jako senior author w mię-

dzynarodowych czasopismach naukowych i/lub 3 monografie, z których przynajmniej jedna została przetłumaczona na inny 

język. Tematyka wniosków jest dowolna.  

Termin składania wniosków: 31.08.2017. 

 

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: 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 (ST) - granty dla doświadczonych naukowców. Grantu nie można realizować w kraju,  

w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia 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-

Przegląd konkursów  
Konkursy międzynarodowe 
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Przegląd konkursów  
Konkursy międzynarodowe 

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

mknięcia konkursu. 

 Global Fellowships (GF) - realizacja grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy 

wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje 

reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce).   

Termin składania wniosków: 14.09.2017. 

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

 

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 

 

Terminy składania wniosków w ramach instrumentów SME-1, SME-2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konkursy 2017 

SME-1 

  

6.09.2017 

8.11.2017 

SME-2 
1.06.2017 

18.10.2017 
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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 

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 

 

Przegląd konkursów  
Konkursy międzynarodowe 
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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 z państwami 

trzecimi w dziedzinie badań i innowacji, partnerstwa wschodniego UE i innych państw trzecich, nowych form innowacji  

w sektorze publicznym, otwartego zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych, innowacji społecznych. 
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/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. 

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 europejski-

mi 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 

Przegląd konkursów  
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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 zrównoważonego  

i konkurencyjnego bioprzemysłu w Europie w oparciu o zaawansowane biorafinerie pozyskujące 

biomasę w sposób zrównoważony, przez: 

 demonstrowanie nowych technologii wypełniających luki w łańcuchach wartości w celu umożliwienia wytwarzania 

nowych elementów chemicznych, nowych biomateriałów, bioproduktów; 

 opracowywanie modeli biznesowych integrujących podmioty gospodarcze na wszystkich etapach łańcucha wartości 

(dostawcy biomasy, biorafinerie, użytkowncy bioproduktów) w celu stworzenia nowych powiązań międzysektorowych, 

nowych łańcuchów wartości; 

 tworzenie biorafinerii wzorcowych (flagships) stosujących ww. technologie i modele biznesowe w celu utrzymania in-

westycji w Europie. 

Termin składania wniosków: 7.09.2017. 

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

https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017 

 

 

 

FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI 

Fundusz Badawczy Węgla i Stali wspiera projekty badawcze w sektorze węgla i stali. Zakres tematycz-

ny projektów obejmuje procesy produkcji, zastosowania, wykorzystanie i konwersję zasobów, bezpie-

czeństwo pracy, ochronę środowiska, redukcję emisji CO2 związaną z wykorzystaniem węgla i pro-

dukcją stali.  

Planowany termin naboru wniosków: 15.09.2017.  

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_en.html 

 

 

 

LIFE  

LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów  

w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony śro-

dowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących 

ochrony środowiska. Aktualności LIFE 

Wieloletni program prac LIFE na lata 2014-2017 składa się z dwóch podprogramów: 

1. podprogramu działań na rzecz środowiska, obejmującego trzy obszary priorytetowe: 

 ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami - termin składania wniosków: 12.09.2017, 

 przyroda i różnorodność biologiczna - termin składania wniosków: 14.09.2017, 

 zarządzanie i informacja w zakresie środowiska - termin składania wniosków: 14.09.2017 

2. oraz podprogramu działań na rzecz klimatu, obejmującego trzy priorytety: 

 ograniczenie wpływu człowieka na klimat - termin składania wniosków: 7.09.2017, 

 dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu - termin składania wniosków: 7.09.2017, 

 zarządzanie i informacja w zakresie klimatu - termin składania wniosków: 7.09.2017. 

Wieloletni programu prac LIFE na lata 2014-2017 

http://ec.europa.eu/environment/life/  

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ 

Przegląd konkursów  
Konkursy międzynarodowe  
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INICJATYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA (ISE) 

Inicjatywa Środkowoeuropejska (ang. Central European Initiative - CEI) to najstarsza i największa 

inicjatywa współpracy w Centralnej i Środkowej Europie. Inicjatywa skupia obecnie 18 państw: 

Albanię, Austrię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Ma-

cedonię, Mołdawię, Polskę (od 1991 r.), Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Ukrainę, Węgry  

i Włochy.  

Cele ugrupowania to m.in. pogłębianie spójności regionalnej i zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi niezależ-

nie od postępów w procesie integracji europejskiej; „promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jako katalizatora pro-

cesów zmian demokratycznych”; a także dążenie do ustanowienia praktycznej i instytucjonalnej współpracy z UE/ Komisją Euro-

pejską. 

 

PROJEKTY WSPÓŁPRACY 

W ramach konkursu wspierane będą projekty realizowane wspólnie przez kraje członkowskie ISE. Do obszarów objętych wspar-

ciem należą działania Inicjatywy wymienione w Palnie Działania na lata 2014-2017, między innymi zagadnienia związane  

z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, rolnictwem, środowiskiem, klimatem. Aplikować mogą podmioty 

publiczne i prywatne z krajów stowarzyszonych z Inicjatywą. W ramach projektów wspierane są aktywności związane z mobilno-

ścią i networkingiem, w tym organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń i innego rodzaju spotkań. Dofinansowane 

jest również opracowanie studiów oraz analiz. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 15.000 EUR i nie może 

przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Projekty muszą zostać zrealizowany w roku 2018. 

Termin składania wniosków: 13.06.2017, 17:00:00 CEST (GMT+2). 

http://www.cei.int/content/cooperation-activities?tab=1 

 

 

KEP ITALY 2017 

Program dofinansowuje projekty ukierunkowane na transfer know-how i najlepszych praktyk z państw członkowskich ISE należą-

cych do UE do państw członkowskich ISE spoza UE. W konkursie mogą brać udział organizacje publiczne i prywatne, PPP, orga-

nizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe działające w interesie publicznym, władze krajowe, regionalne i lokalne, insty-

tucje edukacyjne i badawcze z krajów członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. 
Do obszarów priorytetowych programu KEP na lata 2014-2017 należy m.in. obszar: Agriculture, Environment and Climate Change, 

Sustainable agriculture and rural development (food safety and food quality, regulatory standards, farm development plans, development of 

infrastructure for wholesale trade of agricultural products, training of specialists in farming-related areas; promotion of rural and environ-

mentally sensitive tourism), Environment (protection of the environment, waste management, water management and water resource deve-

lopment), Energy (energy efficiency, renewable energy, clean energy and climate change). 

Dofinansowanie projektu może wynosić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych i  nie może przekraczać 40.000 euro. 

Termin składania wniosków: 28.06.2017. 

http://www.cei.int/content/kep-italy-call-proposals-2017-open 

 

 

 

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/ 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
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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; 

 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  

  

 

Przegląd konkursów  
Konkursy międzynarodowe  
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FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP) 

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

 

 

 działania wdrażane przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligent-

ny Rozwój 

 

TEAM 

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

nych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących 

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 kierow-

nika 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: 20.06.2017. 

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

 
 

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-

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 jednost-
ki naukowej bez pomocy publicznej, w zakresie w którym nie prowadzi działalności gospodarczej, dla przedsiębiorstwa 

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 projektu. 

W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniej-

szy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika 

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 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: 20.06.2017. 

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

 

 

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 pu-

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.fnp.org.pl/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/
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blicznej na działalność B+R), 

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

Termin składania wniosków: 20.06.2017. 

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

 

 

TEAM-TECH CORE FACILITY PLUS 

Celem programu Team-Tech Core Facility Plus 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 gospodarczej bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców bizneso-

wych lub innych odbiorców, w tym innych jednostek naukowo-badawczych. 

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu Team-Tech Core Facility Plus są prace B+R związane z powstawaniem lub 

rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury naukowo-badawczej. 

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

doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami, który zamierza zatrudnić w swym zespole 

młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. 

Wnioskodawca we wniosku proponuje co najmniej 2-, a maksymalnie 3- osobowy zespół składający się co najmniej z 2 osób 

będących studentami, doktorantami lub doktorami, którzy uzyskali stopień nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania 

wniosku. 

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 ramach programu finasowanie będą projekty trwające do 18 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył  
1 500 000 zł. 

W programie Team-Tech Core Facility Plus 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 społeczno-gospodarczego. 

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech 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), 

 przed jednostki naukowe w zakresie, w którym działalność gospodarcza ma lub będzie miała charakter pomocniczy 

(bez udzielania pomocy publicznej). 

Termin składania wniosków: 20.06.2017. 

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

 
 

MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE - MAB (4.3 POIR) 

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 nau-

kowe  

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 perso-

nalnej 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 defini-

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

naukowe stawiane przed jednostką realizującą MAB, jak i 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 być zgodny z listą Krajowych Inteligentnych Specjali-

zacji (KIS). 

Poziom naukowy prowadzonych badań jest kluczowy dla sukcesu całej jednostki i dla jej rozpoznawalności w świecie nauko-

wym. 

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze może również służyć wsparciu projektów realizowanych w ramach konkursu 

Teaming stanowiącego jedno z działań w programie ramowym UE Horyzont 2020. Wnioski składane do Fundacji przez uczest-

ników programu Teaming muszą spełnić te same warunki konkursowe co wnioski składane przez innych kandydatów. 

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
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Termin  składania wniosków: 30.06.2017. 

Kolejne nabory planowane są na: 20.12.2017, 30.06.2018. 

http://www.fnp.org.pl/ogloszenie-w-sprawie-planowanej-realizacji-przez-fnp-projektu-miedzynarodowe-agendy-badawcze/ 

 

 

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 przedsię-

biorstwach 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 poprze-

dzający 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.  

Kolejny nabór: 1.08. - 2.10 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 

naukowego, 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.  

Kolejny nabór: 1.08. - 2.10 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 poprze-

dzający 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.  

Kolejny nabór: 1.08. - 2.10 2017. 

http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/ 
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MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

(MNiSW) 

 http://www.nauka.gov.pl/  

 

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. 

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 dodatkowych środ-

ków na realizację tych projektów. Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, 

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 obejmujące m.in. takie obszary jak: energia, fizyka nuklearna, astrono-

mia, kataliza, zrównoważony rozwój, rolnictwo i bezpieczeństwo 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).  

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. 
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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). 

W ramach programu finansowaniem objęte są koszty związane z przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały ponie-

sione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE, lub dla których w tym okresie zostały wy-

stawione 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 następującym 

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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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/
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html
http://www.wnow.uni.lodz.pl/doc/pdf/wnioski%20na%20upowszechnianie%20nauki_3fd5f64681cbc5740830b8593275db40.pdf
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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. 

 

 

 

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI  (NCN) 

www.ncn.gov.pl 

  

OPUS  

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworze-

nia 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. 

  

 

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 wystąpie-

nia 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. 

  

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/432d36e7074245bc5a72ca633a5246b5.pdf
http://www.ncn.gov.pl


 

CC BY-NC-SA 3.0 PL 

ROK  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. 

 

 

SONATINA 

O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie; uzyskane środki pozwolą na sfinan-

sowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych.  

Termin składania wniosków: 15.03.2018. 

 

 

ETIUDA 

Konkurs na stypendia doktorskie. 

Termin składania wniosków: 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: 15.03.2018. 

 

 

MINIATURA 

Konkurs na pojedyncze działania naukowe. Działania naukowe planowane do realizacji powinny dotyczyć jednego z niżej wy-

mienionych rodzajów: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy, wyjazd konferencyj-

ny, konsultacje naukowe, inne. 

Termin składania wniosków: 31.12.2017. 

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/miniatura/instrukcja-miniatura1-1 

 

 

 

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 

www.ncbir.gov.pl 

   

PIĄTY POLSKO-IZRAELSKI KONKURS NA PROJKETY BADAWCZO-ROZWOJOWE 
Konkurs na projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produk-

tów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. 

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego 

zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć 

dowolnych obszarów tematycznych. Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu 

dołączenia ich do portfolio EUREKI. 

Termin składania wniosków w drugim etapie: 8.08.2017. 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/v-konkurs-pl-il/art,5175,piaty-polsko-

izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.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 

Str. 29 

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/miniatura/instrukcja-miniatura1-1
http://www.ncbir.gov.pl
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/v-konkurs-pl-il/art,5175,piaty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/v-konkurs-pl-il/art,5175,piaty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html
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 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 drugim etapie: 08.09.2017, godz. 17:00 CET.  

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  

 

 

EUROSTARS –2 

Program Eurostars ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 

badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach 

Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, 

małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyż-

sze lub przedsiębiorstwa).  

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

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

 
 
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. 

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/ 

 

 

POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA - DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ BILATERALNYCH W RAMACH 

FUNDUSZU WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ 

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów: 

 wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii; 

 wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce. 

Działanie powinno służyć: 

 zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych pro-

gramów międzynarodowych i/lub 

 wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transfe-

rem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii). 

Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą 

wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową 

na terytorium RP.  

Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie działań wynosi 400 tys. EUR. W przypadku wystąpienia oszczędności  

w programie kwota przeznaczona na nabór może ulec zwiększeniu. Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN wg kursu NBP 

z dnia ogłoszenia o naborze. 

Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy.  

Jeden podmiot (w przypadku uczelni wyższych jako pojedynczy podmiot rozumiana jest każda podstawowa jednostka organi-

zacyjna uczelni) może złożyć maksymalnie 2 formularze na realizację 2 działań, przy czym każde działanie powinno dotyczyć 

innego zakresu tematycznego i być realizowane przez inną grupę osób. 

Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy. 

http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-

wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html 

 

 

 

 

 
  

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 
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 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. 

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. 

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.  
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Termin naboru wniosków: 30.06.2017. 

Kolejny nabór planowany jest na wrzesień  - grudzień 2017. 

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

 

 

PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ MSP Z REGIONÓW 

SŁABIEJ ROZWINIĘTYCH (SZYBKA ŚCIEŻKA) 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację małych projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 paździer-

nika 2018 r.), zlokalizowanych poza województwem mazowieckiem (kategoria regionów słabej rozwiniętych). Projekty muszą 

obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty,  
w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).  

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:  

a) spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

651/2014 r.,  

b) zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

c) które przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie otrzymały dofinansowania w ramach I osi PO IR (jako: benefi-

cjenci indywidualni, liderzy konsorcjów, konsorcjanci, wehikuły inwestycyjne, który otrzymał bezpośrednio wsparcie  

z NCBR lub jako przedsiębiorstwa typu spin-off powołane przez dany wehikuł w ramach BRIdge Alfa) oraz  

d) które przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie otrzymały dofinansowania w ramach Projektu systemowego 

„BRIdge Alfa”, realizowanego w ramach Działania 1.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

(jako: wehikuły inwestycyjne, które otrzymały bezpośrednio wsparcie z NCBR lub jako przedsiębiorstwa typu spin-off 

powołane przez dany wehikuł w ramach BRIdge Alfa).  

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 150 000 000 

PLN.  

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 300 000 PLN.  

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 500 000 PLN.  

Termin naboru wniosków:  1.06-31.08.2017. 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112017/ 

 

Kolejne planowane nabory w ramach szybkiej ścieżki: 

 dla MSP - wrzesień  - grudzień 2017. 

 dla MSP posiadających Seal of Excellence - 19.06-29.12.2017. 

 

 

PODDZIAŁANIE 1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R 

 PBSE – program sektorowy dla  przemysłu elektroenergetycznego 

Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w 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 udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie paliwowym sektora elektroe-

nergetycznego, 

 zwiększenie efektywności energetycznej sektora oraz poziomu rozwoju obszaru inteligentnej energii, 

 zwiększenie gotowości sektora do intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej. 

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

 energetyka konwencjonalna, 

 energetyka odnawialna, 

 sieci elektroenergetyczne, 

 nowe produkty i usługi.  

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują 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. 

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 
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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) 

 

 

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. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace roz-

wojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opra-

cowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano 

eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).  

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:  

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

określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego 

wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub 

transfer wiedzy, oraz  

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

i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsię-
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biorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum 

może być wyłącznie jednostka naukowa.  

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 340 000 000 PLN, w tym:  

 316 200 000 PLN - dla województw innych niż województwo mazowieckie  

 23 800 000 PLN – dla województwa mazowieckiego.  

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.  

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln PLN.  

Konkurs podzielony jest na 3 etapy  

Planowany termin naboru wniosków: 12.06.-12.09.2017. 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/ 

  

 

PODDZIAŁANIE 4.1.4. PROJEKTY APLIKACYJNE 

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

słowe 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, które-

go wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub 

transfer wiedzy oraz 

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

go 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/ 

 

Harmonogram naborów: 

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

- działania wdrażane przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  

 

PODDZIAŁANIE 2.3.4. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 

W ramach Poddziałania 2.3.4  dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa wła-

sności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzę-

du Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji. 

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące: 

 uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw  

z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu 

zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo 

 realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje  

w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego 

na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, 

małego lub średniego przedsiębiorcy. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

 zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł 

 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł. 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. 

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/terminy-naborow


 

CC BY-NC-SA 3.0 PL 

ROK  2017 Str. 35 

Termin  składania wniosków: 16.05.2017 - 28.12.2018.  

http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-w-

2017-r 

 

 

PODDZIAŁANIE 2.3.2  - BONY NA INNOWACJE DLA MSP 

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy 

usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorni-

czego. 

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta 

dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzornicze-

go, o których mowa w zdaniu poprzednim. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całko-

witej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegają-

cej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. 

Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 

 jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.); 

 instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

371, z późn. zm.); 

 międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej; 

 Polska Akademia Umiejętności; 

 inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniają-

cymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; posiadające przyznaną kategorię 

naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. lub 

 spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, 

z późn. zm.) lub spółka celowa jednostki naukowej; 

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

 przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30  maja 

2008 r. o niektórych formach wspierania działalności  innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.); 

 akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria 

przez podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.  

z 2016 r., poz. 655, z późn. zm). 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działal-

ność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

 zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 323 256,00 zł 

 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 58 676 744,00 zł 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł. 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł. 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). 

Termin  składania wniosków: 8.06.2017 - 8.02.2018.  

http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r 

 

 

 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODIWISKA I ICHRONY WODNEJ 

https://www.nfosigw.gov.pl/ 

 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE 

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie wkładu własnego deklarowanego w projektach programu LIFE. 

 

Wnioski tradycyjne 

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji. 

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-w-2017-r
http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-w-2017-r
http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r
https://www.nfosigw.gov.pl/
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Warunki ogólne jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie 

Programu LIFE”: 

 dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest w złotych polskich; 

 warunkiem zawarcia umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków NFOŚiGW w formie dotacji, przekazania 

środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych, jest zakwalifikowanie wniosku do dofinanso-

wania przez KE; 

 kwota udzielonego dofinansowania nie podlega waloryzacji z tytułu różnic kursowych oraz inflacji; 

 w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi 

pomocy publicznej; 

 wartość udzielanego dofinansowania przeliczana jest na euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 

Termin składania wniosków: 14.07.2017. 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-

tradycyjnyskrocony-2017---projekty-tradycyjne/ 

 

Pożyczka 

 wysokość pożyczki przeznaczonej na zapewnienie wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy nie może być wyższa 

niż planowany wkład własny wnioskodawcy w finansowanie przedsięwzięcia LIFE+/LIFE, przy czym łączna kwota wcze-

śniej udzielonej dotacji ze środków NFOŚiGW i KE oraz kwota przedmiotowej pożyczki nie może przekroczyć 100% 

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 

 wysokość pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków 

Instrumentu Finansowego LIFE+/Programu LIFE nie może przekraczać równowartości kwoty płatności końcowej dofi-

nansowania Komisji Europejskiej, przypadającej na wnioskodawcę. 

Warunki ogólne jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o pożyczkę w ramach programu priorytetowego 

„Współfinansowanie Programu LIFE” 

 pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa o dofinansowanie 

przedsięwzięcia LIFE+/LIFE z KE, w której Beneficjent przedmiotowego Programu pełni rolę Beneficjenta koordynujące-

go lub Współbeneficjenta przedsięwzięcia krajowego albo międzynarodowego; 

 pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa dotacji o współfinan-

sowanie projektu LIFE+/LIFE ze środków NFOŚiGW. 

Nabór ciągły. 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-2017-

--pozyczka/ 

 

 

 

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/ 

 

PODDZIAŁANIE 2.1. POIR: WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW 

W ramach poddziałania dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badaw-

czo-rozwojowe. Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych po-

przez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badaw-

czo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej 

oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów  

i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. 

Termin  składania wniosków: 08.05. - 07.07.2017. 

http://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-3/ 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS) 

Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska.  

Harmonogram naborów (24.04.2017): 

http://www.pois.gov.pl/media/36684/harmonogram_20170423.pdf 

http://www.pois.gov.pl/ 

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-tradycyjnyskrocony-2017---projekty-tradycyjne/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-tradycyjnyskrocony-2017---projekty-tradycyjne/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-2017---pozyczka/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-2017---pozyczka/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/media/33889/harmonogram_III_wersja_2017_CLEAR.pdf
http://www.poir.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-3/
http://www.pois.gov.pl/media/36684/harmonogram_20170423.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. 

Harmonogram naborów (6.04.2017): 

http://www.power.gov.pl/media/35987/2017_Harmonogram_naboru_wnioskow_4_06_04_17.pdf 

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

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC) 

Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo. 

Harmonogram naborów POPC (31.03.2017): 

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/35711/Harmonogram_naborow_31032017.pdf 

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

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW) 

POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącznie 

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

zurskiemu.  
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 terenie. 

Oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć podmioty, które mają siedzibę w danym regionie, prowadzą na jego terenie 

działalność lub chcą zrealizować projekt, którego efekty pozostaną w województwie, które udzieliło wsparcia. Priorytety inwe-

stycyjne 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 plano-
wanych terminów naborów wniosków pochodzą ze stron internetowych instytucji wdrażających, spotkań informacyjnych, informacji uzyskanych drogą 

mailową lub telefoniczną. Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między podanymi datami  
a rzeczywistymi terminami ogłoszenia i zakończenia naborów. 
 

Przegląd konkursów  
Konkursy krajowe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.power.gov.pl/media/35987/2017_Harmonogram_naboru_wnioskow_4_06_04_17.pdf
http://www.power.gov.pl/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/35711/Harmonogram_naborow_31032017.pdf
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/32662/Harmonogram_naborow_POPW_na_2017_aktualizacja_31_01.pdf
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://2007-2013.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/k-p-rpo-20014-2020.html
http://2007-2013.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/k-p-rpo-20014-2020.html
http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/
http://rpo.lubuskie.pl/
http://www.lodzkie.pl/index.php
http://www.fundusze.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.mazowia.eu/
https://funduszedlamazowsza.eu/
http://rpo.opolskie.pl/
http://www.podkarpackie.pl/
http://wrotapodlasia.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.rpo.pomorskie.eu/
http://www.slaskie.pl/
http://rpo.slaskie.pl/
http://www.sejmik.kielce.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://wzp.pl/
http://www.rpo.wzp.pl/
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Wydarzenia 

2017.05.11 

Warszawa 

Zarządzanie zużyciem energii - 

system zarządzania ISO 50001 

Podczas szkolenia omówione zosta-

ną m.in. następujące zagadnie-

nia: dyrektywy związane z użytkowa-

niem energii i związane z tymi doku-

mentami wymagania prawne w Pol-

sce; wymagania PN-EN ISO 50001 

dotyczące planowania; wdrażanie 

działań wynikających z wymagań; 

monitorowanie i pomiary w zakresie 

użytkowania energii; przegląd syste-

mu zarządzania i integracja z innymi 

systemami zarządzania. 

 http://www.master-

institu-

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

ANIE%20ZU%C5%BBYCIEM%20EN
ERGII.%20SYSTEM%20ZARZ%C4%8

4DZANIA%20ISO%2050001 

 

 

 

2017.05.15 - 2017.05.16 

Bruksela, Belgia 

Spotkanie Energy and Managing 

Authorities Network 

Spotkanie poświęcone będzie polity-

ce i funduszom spójności oraz ich 

wykorzystaniu w celu promocji efek-

tywności energetycznej, OZE, inteli-

gentnej infrastruktury energetycznej 

oraz badań i innowacji energetycz-

nych. Poruszone  też  ważne tematy 

dotyczące instrumentów finanso-

wych i ich komplementarności  

z Europejskimi Funduszami Inwesty-

cji Strategicznych (EFSI), innowacji  

i inteligentnych regionów oraz 

wdrożeń strategii UE w zakresie 

ogrzewania i chłodzenia. 

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

/meeting-european-network-energy-

and-managing-authorities-cohesion-

policy-2014-2020 

 

 

 

2017.05.15 - 2017.05.19 

Warszawa 

Międzynarodowe Targi STA-

CJA PALIW 

Targi są platformą do wymiany infor-

macji, nawiązywania kontaktów biz-

nesowych  i prezentacji najnowszych 

rozwiązań dla sektorów: paliwowe-

go, petrochemicznego i energetycz-

nego, stacji paliw (benzyna, ON, 
LPG, CNG, LNG), myjni samocho-

dowych, warsztatów, cystern, logi-

styki, wyposażenia sklepów i barów. 

Od ponad 25 lat Polska Izba Paliw 

Płynnych dba o rozwój polskiego 

sektora paliwowego. Dynamiczny 

rozwój, nowe oferty i rozwiązania 

dedykowane branży wymuszają na 

Izbie szeroką ich prezentację. Służy 

temu organizowane przez Izbę wyda-

rzenie - Międzynarodowe Targi STA-

CJA PALIW, które wpisało się już  

w kalendarz najważniejszych imprez 

branżowych w regionie. 

http://www.targi.paliwa.pl/pl/dla -

zwiedzajacych/program-ramowy 

 

 

 

2017.05.15 - 2017.05.17 

Międzyzdroje 

XX Konferencja GAZTERM 

XX edycja Konferencji GAZTERM 

jest forum wymiany doświadczeń 
użytkowników rynku gazu, ciepła  

i energii elektrycznej, miejscem pre-

zentacji najnowszych osiągnięć tech-

nicznych i technologicznych branży 

energetycznej. Uczestnikami konfe-

rencji będą  specjaliści i przedstawi-

ciele branży gazowniczej, ciepłowni-

czej i energetycznej, przedstawiciele 

środowisk naukowych oraz produ-

cenci urządzeń dla gazownictwa  

i energetyki. 

W roku 2016 polskie gazownictwo 

wkroczyło w okres realizacji strate-

gicznych celów, których osiągniecie 

poważnie zmieni polski rynek gazu, 

ale także pozwoli na zmianę modelu 

dostaw gazu i relacji handlowych  

w całym regionie Trójmorza.  Budo-

wa Bramy Północnej stworzy solidne 

fundamenty dla bezpieczeństwa ener-

getycznego Polski a wymieniony  

w „Strategii na rzecz Odpowiedzial-

nego Rozwoju” hub gazowy wydatnie 

poprawi funkcjonalność i płynność 

polskiego rynku gazu ziemnego. Reali-

zacja tych ambitnych ale koniecznych 

dla dobra kraju przedsięwzięć wyma-

gać będzie dużego wysiłku organiza-

cyjnego i finansowego zarówno  

w wymiarze krajowym jak i między-

narodowym. Właśnie tym wyzwa-

niom poświęcona zostanie XX Jubile-

uszowa edycja Konferencji Gazterm 

2017: perspektywy dla nowego mo-

delu rynku gazu w regionie Trójmo-

rza. 

Wyraźny nacisk zostanie położony na 

kwestie związane z funkcjonowaniem 

i rozwojem polskiego rynku gazu 

ziemnego.  
http://gazterm.nazwa.pl/ 

 

 

 

2017.05.18 - 2017.05.19 

Czeladź 

Forum Technologii – IED, BREF, 

BAT. Emisje przemysłowe, do-

stępne technologie. 

Tematyka tegorocznego forum kon-

certuje się na tych aspektach, które 

muszą być bezwzględnie brane pod 

uwagę przez osoby odpowiedzialne 

za ochronę środowiska w przedsię-

biorstwach, a szczególnie za monito-

rowanie i ograniczanie emisji przemy-

słowych. 

Pierwszego dnia Forum prelekcje 

wygłoszą przedstawiciele najważniej-

szych urzędów, czołowych firm ener-

getycznych oraz dostawcy nowocze-

snych rozwiązań. Po części konferen-

cyjnej odbędzie się uroczysta kolacja, 
która będzie doskonałą okazją do 

dalszej dyskusji oraz wymiany do-

świadczeń jak również zawarcia no-

wych kontaktów biznesowych.  

W programie drugiego dnia Forum 

zaplanowana jest m.in. wizyta studyj-

na. 

http :/ /powermeetings .eu/wp/i i i -

forum-technologi i - ied-bref-bat-

emis je -przemys lowe-dostepne-

technologie-Czeladz-2017/ 

 

 

 

2017.05.18 

Szczecin 

Pomeranian Offshore Networ-

king Platform (PONP) 

Pomeranian Offshore Networking Plat-

form (PONP) jest organizowany  

w Szczecinie we współpracy z lokal-

nymi instytucjami oraz firmami działa-

jącymi w branży. Celem PONP jest 

stworzenie możliwości podmiotom  

z branży offshore do wymiany do-

świadczeń oraz do nawiązania  

i wzmocnienia relacji wśród firm  

w regionie zachodniopomorskim. 

Podobnie jak w roku 2016 wydarze-

nie  będzie składać się z dwóch czę-

ści. Część pierwsza ma charakter 

informacyjny, firmy uzyskują aktualne 

dane dotyczące zaawansowania naj-

ważniejszych  projektów offshoro-

wych w Europie i w Polsce. Ponadto 

w części Offshore Academy doświad-

czeni wykonawcy tacy jak: ST3, 3M, 

DNV-GL, BIC Electric czy Hilti i Lm 

Wind Power odpowiedzą na pytania 

jakie wymogi musi spełniać mała lub 
średnia firma, która chciałaby być 

podwykonawcą dużych projektów 

offshorowych. 

http://ponp.pl/ 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
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://ec.europa.eu/energy/en/events/meeting-european-network-energy-and-managing-authorities-cohesion-policy-2014-2020
http://ec.europa.eu/energy/en/events/meeting-european-network-energy-and-managing-authorities-cohesion-policy-2014-2020
http://ec.europa.eu/energy/en/events/meeting-european-network-energy-and-managing-authorities-cohesion-policy-2014-2020
http://ec.europa.eu/energy/en/events/meeting-european-network-energy-and-managing-authorities-cohesion-policy-2014-2020
http://www.targi.paliwa.pl/pl/dla-zwiedzajacych/program-ramowy
http://www.targi.paliwa.pl/pl/dla-zwiedzajacych/program-ramowy
http://gazterm.nazwa.pl/
http://powermeetings.eu/wp/iii-forum-technologii-ied-bref-bat-emisje-przemyslowe-dostepne-technologie-Czeladz-2017/
http://powermeetings.eu/wp/iii-forum-technologii-ied-bref-bat-emisje-przemyslowe-dostepne-technologie-Czeladz-2017/
http://powermeetings.eu/wp/iii-forum-technologii-ied-bref-bat-emisje-przemyslowe-dostepne-technologie-Czeladz-2017/
http://powermeetings.eu/wp/iii-forum-technologii-ied-bref-bat-emisje-przemyslowe-dostepne-technologie-Czeladz-2017/
http://ponp.pl/
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2017.05.19 

Mielec 

XII FLOŚ: Efektywność środowi-

skowa – praktyczne aspekty reali-

zacji projektów 

Przed nami kolejna, XII już edycja Fo-

rum Liderów Ochrony Środowiska. 

Tym razem spotkanie poświęcone bę-

dzie efektywności środowiskowej,  

a wizyta studyjna odbędzie się na tere-
nie Polskich Zakładów Lotniczych Sp.  

z o.o. w Mielcu. 

W ramach tematu przewodniego XII 

FLOŚ, w myśl zasady „praktycy-

praktykom” uczestnicy dzielić się będą 

doświadczeniami oraz spróbują odpo-

wiedzieć na pytanie: jak wpłynąć na po-

prawę efektywności środowiskowej 

przedsiębiorstwa? 

Praktycy z różnych branż zaprezentują 

metody i efekty realizacji konkretnych 

p r o j e k t ó w  ś r o d o w i s k o w y c h ,  

w tym w zakresie redukcji zużycia ener-

gii, wody, substancji niebezpiecznych  

w procesach technologicznych, czy efek-

tywnej gospodarce odpadami, aby 

zmniejszyć wpływ zakładu na środowi-

sko. 

Jakie są korzyści udziału we FLOŚ? 

 Wzrost świadomości nt. efek-

tywności energetycznej przed-

siębiorstwa. 

 Identyfikacja zagrożeń oddziały-

wania na środowisko. 

 Zwiększenie kontroli nad zuży-

ciem energii oraz zasobów natu-

ralnych. 

 Podstawy do wdrożenia polityki 

środowiskowej. 

 Optymalizacja procesów ekolo-

gicznych w przedsiębiorstwie. 

 Wymiana doświadczeń i do-

brych praktyk. 

 Umocnienie wizerunku nowo-

czesnej i proekologicznej firmy. 

http://www.forum-flos.pl/ 

 

 

 

2017.05.22 - 2017.05.23 

Praga, Czechy 

European Nuclear Energy Forum 

(ENEF) 

Europejskie Forum Energii Jądrowej 

(ENEF) stanowi unikalną platformę do 

szerokiej dyskusji nad możliwościami  

i zagrożeniami dla energii jądrowej. Za-

gadnienia omawiane podczas Forum są 

związane z wyzwaniami energetycznymi, 

przed którymi stoi Unia Europejska i jej 

państwa członkowskie, a zwłaszcza  

z rolą energii jądrowej w strategicznych 

ramach Unii Energetycznej. 

Wydarzenia 

Źródło: Tapeciarnia.pl  

http://www.cvent.com/events/12th-

european-nuclear-energy-

forum/event-summary-

82baa77a43b2459b9347ba1327229a9

0.aspx 

 

 

 

2017.05.22 - 2017.05.23 

Verona, Włochy 

REGATEC 2017 

Tematyka REGATEC koncertuje 

się na technicznych i przemysłowych 

a s p e k t a c h  b i o l o g i c z -

nej, elektrochemicznej i cieplnej kon-

wersji biomasy /odpadów do 

 biometanu, gazyfikacji biomasy do 

kogeneracji,  wzbogacaniu kriogenicz-

n y m  /  s k r a p l a n i u . 

Istnieje szereg synergii pomię-
dzy zgazowaniem biomasy i fermenta-

cją beztlenową, technologią magazy-

nowania energii polegającej na prze-

mianie energii elektrycznej na inny 

nośnik energii, tj. na paliwo gazo-

we. Głównym celem konferencji jest 

stworzenie platformy dla tych trzech 

sektorów i podkreślają najnowsze 

osiągnięcia, a także zapłonowe nowe 

pomysły i spostrzeżenia. 

http://regatec.org/ 

 

 

 

2017.05.23 

Warszawa 

Efektywność energetyczna 2017 

- audyty efektywności energe-

tycznej 

Podczas szkolenia omawiane będą 

następujące zagadnienia:  

 Ustawa o efektywności ener-

getycznej – realizacja przed-

sięwzięcia efektywnościowe-

go jako podstawa nowego 

systemu wsparcia;  

 audyty;  

 białe certyfikaty;  

 zasady rozliczenia obowiązku 

umorzenia białych certyfika-

tów za 2016, 2017 i lata na-

stępne;  

 poziom i podstawy wymierza-

nia kar pieniężnych.  

W ramach szkolenia będą prowadzo-

ne konsultacje co do możliwości 

uzyskania białych certyfikatów, a tak-

że wysokości potencjalnego wsparcia. 

http://www.master-

institu-

te.pl/program,246,EFEKTYWNO%C5

%9A%C4%86%20ENERGETYCZNA

%202017.AUDYTY%20EFEKTYWN

O%C5%9ACI%20ENERGETYCZNEJ 

 

 

 

2017.05.23 - 2017.05.25 

Poznań 

Targi GreenPOWER 

Targi GreenPOWER, które groma-

dzą w jednym miejscu i czasie przed-

stawicieli wszystkich sektorów OZE, 

to dobra okazja, by poznać rynkowe 

tendencje, wymienić praktyczne spo-

strzeżenia, dowiedzieć się przed jaki-

mi wyzwaniami i możliwościami stoi 

branża. Ekspozycja targów obejmuje: 

produkty, usługi i rozwiązania z za-

kresu energii słonecznej, wiatrowej, 

wodnej, biomasy, biopaliw oraz tech-
nologii energooszczędnych. 

Targi GreenPOWER odbywają się  

w  ramach cyklu wydarzeń Energy 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://www.forum-flos.pl/
http://www.cvent.com/events/12th-european-nuclear-energy-forum/event-summary-82baa77a43b2459b9347ba1327229a90.aspx
http://www.cvent.com/events/12th-european-nuclear-energy-forum/event-summary-82baa77a43b2459b9347ba1327229a90.aspx
http://www.cvent.com/events/12th-european-nuclear-energy-forum/event-summary-82baa77a43b2459b9347ba1327229a90.aspx
http://www.cvent.com/events/12th-european-nuclear-energy-forum/event-summary-82baa77a43b2459b9347ba1327229a90.aspx
http://www.cvent.com/events/12th-european-nuclear-energy-forum/event-summary-82baa77a43b2459b9347ba1327229a90.aspx
http://regatec.org/
http://www.master-institute.pl/program,246,EFEKTYWNO%C5%9A%C4%86%20ENERGETYCZNA%202017.AUDYTY%20EFEKTYWNO%C5%9ACI%20ENERGETYCZNEJ
http://www.master-institute.pl/program,246,EFEKTYWNO%C5%9A%C4%86%20ENERGETYCZNA%202017.AUDYTY%20EFEKTYWNO%C5%9ACI%20ENERGETYCZNEJ
http://www.master-institute.pl/program,246,EFEKTYWNO%C5%9A%C4%86%20ENERGETYCZNA%202017.AUDYTY%20EFEKTYWNO%C5%9ACI%20ENERGETYCZNEJ
http://www.master-institute.pl/program,246,EFEKTYWNO%C5%9A%C4%86%20ENERGETYCZNA%202017.AUDYTY%20EFEKTYWNO%C5%9ACI%20ENERGETYCZNEJ
http://www.master-institute.pl/program,246,EFEKTYWNO%C5%9A%C4%86%20ENERGETYCZNA%202017.AUDYTY%20EFEKTYWNO%C5%9ACI%20ENERGETYCZNEJ
http://www.master-institute.pl/program,246,EFEKTYWNO%C5%9A%C4%86%20ENERGETYCZNA%202017.AUDYTY%20EFEKTYWNO%C5%9ACI%20ENERGETYCZNEJ
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Wydarzenia 

Future Week. Podczas GreenPO-

WER odbywa się szereg specjali-

stycznych seminariów, spotkań bran-

żowych, prezentacji nowości czy też 

konsultacji i porad na stoiskach eks-

perckich. Na rok 2017 zaplanowano 

m.in. 

 Forum „Fotowoltaika dla 

każdego”; 

 Samowystarczalne energe-

tycznie gospodarstwo agro-

turystyczne; 

 Debaty na temat OZE, bio-

gazu, biopaliw, biomasy; 

 Finansowanie inwestycji 

OZE. 

http://greenpower.mtp.pl/pl/ 

 

 

 

2017.05.24 - 2017.05.26 

Szczyrk 

XI Forum Dyskusyjne Diagno-

styka i chemia dla energetyki 

Adresatami konferencji, organizowa-

nej w cyklu dwuletnim, są przedsta-

wiciele energetyki zawodowej  

i przemysłowej, ciepłownictwa oraz 

różnych branż przemysłu (m.in. che-

micznego, papierniczego, petroche-

micznego, hutniczego i in.). Podczas 

Forum specjaliści ENERGOPOMIA-

RU oraz zaproszeni prelegenci będą 

prezentować doświadczenia z eks-

ploatacji, remontów i modernizacji 

urządzeń, wyniki pomiarów i badań, 

zagadnienia związane z diagnostyką 

materiałową, w tym badaniem przy-
czyn awarii urządzeń cieplno-

mechanicznych, oczyszczaniem urzą-

dzeń i instalacji, chemii energetycznej, 

gospodarką wodno-ściekową oraz 

systemami pomiarów fizykochemicz-

nych. 

Zakres tematyczny: 

 Wydłużanie czasu eksploatacji 

bloków i urządzeń, diagnosty-

ka materiałowa, badania przy-

czyn awarii urządzeń cieplno-

mechanicznych, określenie 

stopnia wyczerpania materia-

łów konstrukcyjnych kotłów i 

turbin, pomiar i regulacja sił 

w zawieszeniach elementów 

bloków. 

 Chemia energetyczna, reżimy 

chemiczne czynnika obiego-

wego, metody konserwacji 

urządzeń na okresy postojów, 

instalacja poboru czynnika do 

analiz. 

 G o s p o d a r k a  w o d n o -

ściekowa. 

 Systemy pomiarów fizykoche-

micznych. 

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

ex.php?option=com_content&view=a

rticle&id=373&Itemid=148 

 

 

 

2017.05.24 

Łódź 

Konferencja - Bezpieczeństwo  

i regulacja na rynku energetycz-

nym 

Celem Konferencji jest poznanie 
i zrozumienie procesów zachodzą-

cych na rynku elektroenergetycznym 

i gazowym w Polsce, wymiana poglą-

dów i doświadczeń między przedsta-

wicielami nauki, administracji oraz 

biznesu. Konferencja jest także spo-

sobnością do zainteresowania stu-

dentów i doktorantów regulacją sek-

tora energetycznego. Konferencja 

pozwoli zidentyfikować aktualne wy-

zwania i kierunki zmian w zakresie 

bezpieczeństwa i regulacji na rynku 

energetycznym. 

Konferencja będzie obejmowała dwa 

o b s z a r y  t e m a t y c z -

ne: bezpieczeństwo, regulacja. 

Bezpieczeństwo 

 stabilność dostaw; 

 udział energii pozyskiwanej ze 

ź r ó d e ł  o d n a w i a l n y c h 

w ogólnym bilansie energe-

tycznym; 

 cena energii końcowej jej 

dynamik a  or az  wp ływ 

na gospodarkę; 

 wielkość, wystarczalność 

i udział rezerw paliw energe-

tycznych; 

 wielkość, wystarczalność 

i udział surowców energe-

tycznych będących we wła-

snej dyspozycji; 

 niezawodność sieci energe-

tycznych; 

 efektywność energetyczna; 

 koncentracja przemysłów 

energochłonnych; 

 możliwości wdrożenia zobo-

wiązań międzynarodowych 

związanych pośrednio lub 

bezpośrednio z sektorem 

energetycznym; 

 adekwatność priorytetów 

strategii energetycznej i ich 

k o m p a t y b i l n o ś ć 

z priorytetami wyrażonymi 

w dokumentach wyższej ran-

gi; 

 systematyczna realizacja ce-

l ó w  s t r a t e g i c z n y c h 

w obszarze energetyki; 

 odpowiednie nakłady inwesty-

cyjne i inne uwzględniające 

przyszły popyt wewnętrzny 

na energię; 

 samowystarczalność energe-

tyczna państwa; 

 gwarancja dostępu do energii 

dla konsumentów. 

Regulacja 

 udzielanie i cofanie koncesji; 

 z a t w i e r d z a n i e 

i kontrolowanie stosowania 

Źródło: Tapeciarnia.pl  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://greenpower.mtp.pl/pl/
http://www.energopomiar.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=373&Itemid=148
http://www.energopomiar.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=373&Itemid=148
http://www.energopomiar.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=373&Itemid=148
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taryf paliw gazowych, energii 

elektrycznej i ciepła; 

 zadania Prezesa Urzędu Regula-

cji Energetyki; 

 projekty planów rozwoju przed-

siębiorstw energetycznych; 

 operatorzy systemu przesyłowe-

go, systemu dystrybucyjnego, 

systemu magazynowania, syste-

mu skraplania gazu ziemnego lub 

systemu połączonego; 

 certyfikaty niezależności; 

 instrukcje ruchu i eksploatacji 

s i e c i  p r z e s y ł o w y c h 

i dystrybucyjnych; 

 rozstrzyganie sporów w zakresie 

odmowy zawarcia umowy przy-

łączenie do sieci, umowy sprze-

daży, umowy o świadczenie 

usług przesyłania lub dystrybucji 

paliw lub energii, umowy 

o świadczenie usług transportu 

g a z u  z i e m n e g o ,  u m o w y 

o świadczenie usługi magazyno-

wania paliw gazowych, umowy 

o udostępnienie części instalacji 

do magazynowania paliwa gazo-

wego, umowy o świadczenie 

usługi skraplania gazu ziemnego 

oraz umowy kompleksowej, 

a także w przypadku nieuzasad-

nionego wstrzymania dostarcza-

nia paliw gazowych lub energii; 

 sprzedawca zobowiązany, sprze-

dawca z urzędu; 

 nakładanie kar pieniężnych 

na zasadach okreś lonych 

w ustawie Prawo energetyczne; 

 współdziałanie z właściwymi 

organami w przeciwdziałaniu 

praktykom przedsiębiorstw 

energetycznych ograniczającym 

konkurencję; 

 współdziałanie z Komisją Nadzo-

ru Finansowego; 

 regulacje REMIT, MAR, EMIR 

i MIFID II. 

https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/

kon ferenc je -seminar ia -wyklady/ i -

ogolnopolska-konferencja-naukowa-

bezpieczenstwo-i-regulacja-na-rynku-

energetycznym.html 

 

 

 

2017.05.25 

Warszawa 

Bezpieczeństwo państwa i biznesu 

w cyberprzestrzeni 

Konferencja z udziałem zagranicznych 

gości skierowana jest do przedstawicieli 

Wydarzenia 

strategicznych instytucji, administracji 

i biznesu, aby zapoznać się  

z najnowszymi rozwiązaniami w za-

kresie cyberbezpieczeństwa. Konfe-

rencja będzie corocznym źródłem  

i uzupełnieniem aktualnej wiedzy  

w zakresie stanu, najnowszych tren-

dów, rozwiązań technicznych, praw-

nych i kluczowych problemów cyber-

bezpieczeństwa.  

Główne zagadnienia konferencji: 

 Technologiczny i ekonomicz-

ny wymiar cyberprzestrzeni;  

 Zarządzanie cyberbezpieczeń-

stwem na szczeblu przedsię-

biorstwa i administracji pań-

stwowej;  

 Aspekty prawne (prawo kra-

jowe i międzynarodowe);  

 Finanse w cyberprzestrzeni;  

 Zagrożenia w cyberprzestrze-

ni: identyfikacja źródeł i za-

grożeń; 

 Analiza specyfiki zagrożeń 

bezpieczeństwa ekonomicz-

nego w cyberprzestrzeni  

w poszczególnych sektorach 

gospodarki: energetycznym, 

finansowo-bankowym, admi-

nistracji publicznej i dyploma-

cji, obronnym, służbie zdro-

wia);  

 Analiza porównawcza naro-

dowych strategii bezpieczeń-

stwa państw w cyberprze-

strzeni - Izrael, USA, Chiny, 

Rosja, Wielka Brytania;  

 Polityka zagraniczna państwa 

w cyberprzetrzeni;  

 Współpraca międzynarodowa 

na rzecz zapewnienia bezpie-

czeństwa w cyberprzestrzeni, 

w tym: porozumienia dwu-

stronne i wielostronne, np. 

N A T O  –  U E 

oraz Międzynarodowa Unia 

T e l e k o m u n i k a c y j -

na; Militaryzacja cyberprze-

strzeni. 

http://cybersec.28.ibc.pl/kreator/ 

 

 

 

2017.05.25 - 2017.05.26 

Kraków 

Central European Energy Fo-

rum – Energy CEE Day 

I Konferencja naukowo-biznesowa 

Central European Energy Forum – Ener-

gy CEE Day to międzynarodowe wy-

darzenie dedykowane branży energe-

tycznej, które umożliwi spotkanie 

środowiska praktyków i naukowców 

związanych z szeroko rozumianym 

Rozwojem Zrównoważonym w Mało-

polsce. 

To dwudniowe wydarzenie stworzy 

możliwość prezentacji przez czoło-

wych ekspertów w dziedzinie geoter-

mii, fotowoltaiki i szeroko pojętego 

Zrównoważonego Rozwoju najnow-

szych osiągnięć, wyników badań, prac 

rozwojowych oraz projektów związa-

nych z branżą energetyczną. Ponadto 

umożliwi wymianę gospodarczą  

i naukową pozwalającą nawiązać kon-

takty handlowe oraz poznać swoje 

potrzeby i potencjał umożliwiający 

dalszą współpracę w ramach branży 

Energii Zrównoważonej w Małopol-

sce, w szczególności w zakresie foto-

woltaiki, geotermii i poprawy efek-
tywności energetycznej. Do udziału 

zaproszono naukowców, praktyków, 

mikro, małe i średnie przedsiębior-

stwa, przedstawicieli instytucji rządo-

wych i samorządów lokalnych oraz 

inwestorów. 

http://energy-forum.eu/o-konferencji-

2/ 

 

 

 

2017.05.30 - 2017.05.31 

Warszawa 

Przyłączanie i współpraca OZE  

z systemem elektroenergetycz-

nym 

W trakcie tegorocznej edycji oma-

wiane będą zagadnienia dotyczące 

aktualnych i planowanych regulacji 

prawnych dotyczących OZE oraz ich 

wpływu na działalność operatorów 

sieci, a także bezpieczeństwo pracy 

sieci elektroenergetycznych, warun-

ków i zasad przyłączania do sieci 

elektroenergetycznych odnawialnych 

źródeł energii ze szczególnym 

uwzględnieniem mikroinstalacji, zasad 

współpracy OZE z systemem elek-

troenergetycznym, aktualnego stanu 

przyłączeń itd. W trakcie konferencji 

zostanie zorganizowany również 

Panel dyskusyjny. 

http://oze.ptpiree.pl 

 

 

 

2017.05.31 

Warszawa 

Konferencja Smart Grid w Pol-

sce 
Konferencja organizowana jest przez 

Polski Komitet Światowej Rady Ener-

getycznej i Ministerstwo Energii. Te-

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-i-regulacja-na-rynku-energetycznym.html
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-i-regulacja-na-rynku-energetycznym.html
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-i-regulacja-na-rynku-energetycznym.html
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-i-regulacja-na-rynku-energetycznym.html
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-i-regulacja-na-rynku-energetycznym.html
http://cybersec.28.ibc.pl/kreator/
http://energy-forum.eu/o-konferencji-2/
http://energy-forum.eu/o-konferencji-2/
http://oze.ptpiree.pl
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matyka konferencji dotyczyć będzie 

szeregu zagadnień z zakresu rozwoju 

inteligentnych sieci energetycznych 

w Polsce. Celem umożliwienia mery-

torycznej dyskusji o Smart Grid, kon-

ferencja została podzielona na sesje 

tematyczne, porządkujące najważ-

niejsze zagadnienia i kwestie. Zapro-

szenie do wygłoszenia swoich refe-

ratów przyjęły największe krajowe 

autorytety oraz przedstawiciele 

branży związanych z rozwojem inte-

ligentnych sieci. 

http://wec-pksre.pl/pl/a/31-05-2017-

konferencja-smart-grid-w-polsce 

 

 

 

2017.06.01 - 2017.06.02 

Kopenhaga, Dania 
Energy Infrastructure Forum 

2017 

Energy Infrastructure Forum 2017 

zgromadzi wysokiej rangi uczestni-

ków z kręgów europejskiej infra-

struktury sieci energetycznej, w celu 

kontynuowania dyskusji nad zapew-

nieniem zintegrowanego systemu 

energetycznego. Forum będzie skła-

dać się z sesji roboczych, podczas 

których przeanalizowane zostaną 

postępy w kluczowych kwestiach 

zidentyfikowanych w roku poprzed-

nim. 

http://www.energy-infrastructure-

forum.com/index.html 

 

 

 

2017.06.01 - 2017.06.02 

Kongres - Europejski Rynek 

Pelletu 

Kongres Europejski Rynek Pelle-

tu stanowić będzie neutralną platfor-

mę do wymiany informacji, osiągnięć 

i wyników doświadczeń. Będzie 

również doskonałym miejscem do 

nawiązania nowych kontaktów biz-

nesowych oraz do ważnej meryto-

rycznej debaty w gronie specjalistów 

nakierowanej na rozwój i lepsze 

funkcjonowanie branży. W trakcie 

dwóch dni Kongresu poruszone 

zostaną najważniejsze i najbardziej 

aktualne zagadnienia dotyczące sytu-

acji w branży jak również dyskuto-

wane kierunki jej rozwoju. 

Tematyka Kongresu stanowić będzie 

przekrój rynku począwszy od regu-

lacji wspierających jego rozwój po-
przez zagadnienia podatkowe, trans-

akcje transgraniczne, najnowsze 

technologie i bezpieczeństwo pro-

dukcji, certyfikację, badanie jakości, 

logistykę dostaw jak również normy 

jakościowe dużych instalacji oraz 

urządzeń grzewczych na pellet. 

Do udziału w wydarzeniu zaproszono 

przedstawicieli: 

 administracji publicznej odpo-

wiedzialnych za funkcjonowa-

nie i wsparcie rynku, 

 producentów i dystrybuto-

rów pelletu, 

 dostawców technologii i urzą-

dzeń do produkcji pelletu, 

 firm certyfikujących i badają-

cych jakość pelletu, 

 producentów i dystrybuto-

rów instalacji i urządzań 

grzewczych, 

 firm i instytucji chcących zain-

westować w instalacje spalają-

ce pellet, 

 firm logistycznych, 

 odbiorców pelletu – zarówno 

instytucjonalnych – przedsta-

wicieli branży energetycznej  

i ciepłowniczej, jak i odbior-

ców prywatnych. 

http://powermeetings.eu/wp/kongres-

europejski-rynek-pelletu-2017/ 

 

 

 

2017.06.01 - 2017.06.02 

Zakopane 

Kongres Energetyka Wodna 

Kongres Energetyka Wodna organi-

zowany przez Towarzystwo Rozwoju 

Małych Elektrowni Wodnych jest 

skierowany do członków stowarzy-

szenia, wytwórców OZE i sympaty-

ków hydroenergetyki. Tegoroczna 

edycja kongresu będzie poświęcona 

dyskusji nad wpływem dotychczaso-

wych i planowanych zmian legislacyj-

nych na funkcjonowanie MEW.  

W drugiej części spotkania przedsta-

wiciele TRMEW Obrót Sp. z o.o. 

poprowadzą warsztaty mające na celu 

praktyczne przygotowanie podmio-

tów wytwarzających energię elek-

tryczną z OZE do prawidłowego 

przystąpienia do aukcji OZE. 

http://trmew.pl/index.php?id=71&tx_t

tnews%5Btt_news%5D=291&cHash=

dc2d5c45884094f65be835ee3169fa55 

 

 

 

2017.06.05 - 2017.06.06 

Rawa Mazowiecka 

Konferencja Biowęgiel w Polsce 

Produkcja i wykorzystanie biowęgla, 

które od lat rośnie w całej Europie, 

zaczyna cieszyć się coraz większym 
zainteresowaniem także w Polsce. 

Odpowiedzią na pojawiający się trend 

jest II Konferencja ,,Biowęgiel w Pol-

sce: nauka, technologia, biznes”, na 

której inwestorzy będą mieli okazję 

dowiedzieć się, jaki potencjał drzemie 

tej – wciąż nie do końca odkrytej,  

a bardzo obiecującej – gałęzi branży 

biomasowej. Edycja 2017 w sposób 

szczególny poświęcona zostanie bio-

węglowi w rolnictwie i ochronie 

środowiska. 

Biowęgiel to realna alternatywa dla 

producentów biomasy oraz organiza-

cji odpowiedzialnych za zagospodaro-

wanie osadów ściekowych, którzy 

dzięki biowęglowi mogą zdywersyfi-

kować strumień swoich dostaw. Bio-

węgiel, który powstaje w procesie 

pirolizy m.in. z roślin energetycznych, 

odpadów leśnych, biomasy rolniczej, 

odpadów z przetwórstwa rolno-

spożywczego, osadów ściekowych  

Źródło: Tapeciarnia.pl  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://wec-pksre.pl/pl/a/31-05-2017-konferencja-smart-grid-w-polsce
http://wec-pksre.pl/pl/a/31-05-2017-konferencja-smart-grid-w-polsce
http://www.energy-infrastructure-forum.com/index.html
http://www.energy-infrastructure-forum.com/index.html
http://powermeetings.eu/wp/kongres-europejski-rynek-pelletu-2017/
http://powermeetings.eu/wp/kongres-europejski-rynek-pelletu-2017/
http://trmew.pl/index.php?id=71&tx_ttnews%5Btt_news%5D=291&cHash=dc2d5c45884094f65be835ee3169fa55
http://trmew.pl/index.php?id=71&tx_ttnews%5Btt_news%5D=291&cHash=dc2d5c45884094f65be835ee3169fa55
http://trmew.pl/index.php?id=71&tx_ttnews%5Btt_news%5D=291&cHash=dc2d5c45884094f65be835ee3169fa55
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i odpadów komunalnych już dzisiaj  

w krajach Europy Zachodniej ma zasto-

sowanie w rolnictwie (dodawany do 

gleb poprawia jej właściwości), budow-

nictwie, farmacji czy przemyśle metalur-

gicznym i włókienniczym. 

Ramowy zakres tematyczny: 

 Substraty do otrzymywania bio-

węgla – wymagania jakościowe. 

 Technologie i instalacje do 

otrzymywania biowęgla. 

 Wymagania i metody analityczne 

w ocenie jakości biowęgla. 

 Zastosowania biowęgla w rolnic-

twie i ogrodnictwie. 

 Z a s t o s o w a n i e  b i o w ę g l a  

w ochronie środowiska. 

 Zastosowanie biowęgla w bu-

downictwie. 

 Innowacje biowęglowe w ko-

smetyce, farmaceutyce, żywno-

ści, włókiennictwie, etc. 

 Rynek biowęglowy: aspekty 

ekonomiczne, badania i rozwój, 

źródła finansowania. 

 Przedsiębiorca Innowator – jak  

i gdzie. Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorstw i nauki. 

http://polskibiowegiel.pl/pl/o-

konferencji/ 

 

 

 

2017.06.06 

Warszawa 

Zarządzanie zużyciem energii, 

system zarządzania ISO 50001 

Podczas szkolenia zaprezentowane zo-

staną ważne aspekty związane między 

innymi z: zarządzaniem zużyciem energii 

w usługach, produkcji i administracji; 

dyrektywami związanymi z użytkowa-

niem energii i związane z tymi dokumen-

tami wymagania prawne w Polsce; oceną 

użytkowania i zużycia energii; wymaga-

niami PN-EN ISO 50001 dotyczącymi 

planowania; wdrażaniem działań wynika-

jących z wymagań PN-EN ISO 50001; 

monitorowaniem i pomiarami w zakre-

sie użytkowania energii; przeglądem 

systemu zarządzania oraz integracją  

z innymi systemami zarządzania. 
http://www.master-

institu-

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

IE%20ZU%C5%BBYCIEM%20ENERGII.

%20SYS-

TEM%20ZARZ%C4%84DZANIA%20IS

O%2050001 
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2017.06.06 

Warszawa 

Efektywność energetyczna – 

aktualne zasady uzyskiwania 

wsparcia, obowiązkowy audyt, 

intensywność pomocy publicz-

nej, realizacja obowiązku, błękit-

ne certyfikaty 

Celem seminarium jest analiza roz-

wiązań nowej ustawy o efektywności 

energetycznej, odnoszących się do 

zasad uzyskiwania świadectw efek-

tywności energetycznej, w tym po-

równanie nowego stanu prawnego ze 

stanem obecnym, w szczególności  

w kontekście praw i obowiązków 

podmiotów wnioskujących o wydanie 

tych świadectw, a także reguł pomo-

cy publicznej w obszarze kumulacji 
wsparcia, których spełnienie jest  

w obecnym stanie prawnym, jednym 

z warunków uzyskania świadectwa 

efektywności energetycznej. 

Przedstawione zostaną różnice  

w uregulowaniach dotyczących 

„nowego” i „starego” systemu wspar-

cia, wskazując na ich skutki w obsza-

rze prowadzonych przez Prezesa 

URE postępowań w przedmiocie 

wydania świadectw efektywności 

energetycznej. W szczególności omó-

wione zostaną regulacje prawa krajo-

wego i unijnego w zakresie pomocy 

publicznej, które mają wpływ na po-

ziom możliwego do uzyskania wspar-

cia w obszarze „białych certyfika-

tów”. 

W trakcie seminarium szczegółowo 

analizowane będą kwestie takie jak: 

 główne założenia nowej usta-

wy o efektywności energe-

tycznej – nowy system wspar-

cia przedsięwzięć służących 

poprawie efektywności ener-

getycznej – analiza porów-

nawcza, 

 zasady uzyskiwania świadectw 

efektywności energetycznej – 

charakterystyka dotychczas 

obowiązującego i nowego 

stanu prawnego, 

 reguły kumulacji pomocy 

inwestycyjnej – koszty kwalifi-

kowane, a także intensyw-

ność pomocy w świetle regu-

lacji rozporządzenia GBER 

oraz Wytycznych Komisji – 

 w kontekście przesłanek 

warunkujących uzyskanie 

świadectw efektywności 

energetycznej, 

 realizacja obowiązku – zasady 

rozliczenia obowiązku za rok 

2016 – główne zagadnienia 

problemowe – prawidłowe 

ustalenie podstawy obowiąz-

ku, 

 audyty energetyczne przed-

siębiorstw – podstawowe 

założenia nowego obowiązku 

wprowadzonego do ustawy  

o efektywności energetycznej, 

 „stare” i „nowe” świadectwa 

efektywności energetycznej – 

skutki zmiany definicji dla 

funkcjonowania systemu, 

 katalog przedsięwzięć, za 

które można otrzymać świa-

dectwo efektywności energe-

tycznej – stan dotychczasowy 

a stan nowy, 

 „błękitne certyfikaty” – nowy 

rodzaj praw majątkowych, 

nowe zasady realizacji obo-

wiązku. 

http://powermeetings.eu/wp/szkoleni

e-efektywnosc-energetyczna-system-

wsparcia-audyt-rozliczanie-

obowiazku/ 

 

 

 

2017.06.07 - 2017.06.09 

Poznań 

Automatyka w przemyśle – 

urządzenia i zespoły podlegające 

PED 

Podczas konferencji prezentowane 

będą tematyka: 

 oceny zgodności instalacji 

ziębniczych (PED) oraz wpro-

wadzanie do obrotu zespo-

łów urządzeń ciśnieniowych, 

 ograniczania emisji czynników 

chłodniczych z grupy gazów 

fluorowanych (tzw. F-gazów), 

 wymagań normy PN-EN 378 

oraz wymagań budowlanych 

stawianym maszynowniom 

instalacji ziębniczych, 

 wymagań dotyczących bezpie-

czeństwa i ochrony środowi-

ska oraz bezpieczeństwa 

przeciwwybuchowego dla 

instalacji ziębniczych,  

 analiza zagrożeń i ocena ryzy-

ka przykładowej amoniakalnej 

instalacji ziębniczej,  

 wymagań prawnych oraz 

normatywnych dla osprzętu 

zabezpieczającego instalacje 

ziębnicze,   

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://polskibiowegiel.pl/pl/o-konferencji/
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http://powermeetings.eu/wp/szkolenie-efektywnosc-energetyczna-system-wsparcia-audyt-rozliczanie-obowiazku/
http://powermeetings.eu/wp/szkolenie-efektywnosc-energetyczna-system-wsparcia-audyt-rozliczanie-obowiazku/
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 cyberprzestępczości w auto-

matyce zabezpieczającej.  

Do udziału zapraszani są między 

innymi projektanci i producenci 

instalacji ziębniczych oraz wszyscy 

zainteresowani problematyką bran-

ży. 

https://www.udt.gov.pl/index.php?op

tion=com_content&view=article&id

=1435&Itemid=1704 

 

 

 

2017.06.07 - 2017.06.09 

Jastrzębia Góra 

XVIII Konferencja Naukowa 

Aktualne Problemy w Elektroe-

nergetyce APE 

Celem Konferencji jest prezentacja 

aktualnych problemów elektroener-

getyki oraz kreowanie jej perspek-

tyw rozwojowych. Prezentowane  

i dyskutowane będą zagadnienia: 

techniczne, bezpieczeństwa elek-
troenergetycznego Polski oraz zmia-

ny struktur i integracji systemów. 

Zakres tematyczny Konferencji bę-

dzie obejmował następujące tematy: 

 Współpraca operatorów 
elektroenergetycznych syste-

mów przesyłowych w ra-

mach ENTSO-E. Doświad-

czenia i perspektywy. Powią-

zania systemów AC za po-

mocą układów przesyłowych 

prądu stałego. 

 Bezpieczeństwo elektroe-

nergetyczne w różnych ho-

ryzontach czasowych od 

sekundowych do wielolet-

nich. Środki poprawy bezpie-

czeństwa – inwestycje, auto-

matyka i algorytmy sterowa-

nia. Prognozowanie rozwoju 

systemu elektroenergetycz-

nego. Niezawodność syste-

mu elektroenergetycznego. 

 Sterowanie pracą systemu 

e lektroenergetycznego . 

Środki techniczne poprawia-

jące sterowalność systemu, 

w tym oparte na elementach 

energoelektronicznych. In-

nowacyjne rozwiązania tech-

niczne i doświadczenia  

z eksploatacji układów auto-

matyki, sterowania, pomia-

rów i monitorowania. Prze-

sył informacji w systemie 

elektroenergetycznym. Roz-

ległe układy pomiarowe 

(WAMS) i rozległe układy 

sterowania (WACS) w syste-

mie elektroenergetycznym. 

 Aspekty techniczne wprowa-

dzania nowych technologii do 

systemu elektroenergetyczne-

go. Technologie „smart grid”. 

 Przyszłość nowych technolo-

gii wytwarzania energii elek-

trycznej w Polsce i na świecie 

- elektrownie jądrowe, gazo-

we, czyste technologie węglo-

we. Problemy polityczne, 

społeczne, psychologiczne, 

ekonomiczne, techniczne  

i związane z bezpieczeństwem 

systemu elektroenergetyczne-

go. 

 Generac ja  rozproszona  

i odnawialne źródła energii - 

ich wpływ na system elek-

troenergetyczny. Integracja 

elektrowni wiatrowych, foto-

woltaicznych i ogniw paliwo-

wych z systemem elektroe-

nergetycznym. Problemy 

techniczne, ekonomiczne, 

prawne. Mikroźródła i mikro-

sieci. Współpraca pojazdów 

elektrycznych z systemem 

elektroenergetycznym (V2G). 

Wpływ generacji rozproszo-

nej na jakość energii elek-

trycznej. 

 Funkcjonowanie rynków 

energii elektrycznej i usług 

systemowych w różnych 

uwarunkowaniach technicz-

nych, ekonomicznych i orga-
nizacyjnych. Rynek energii 

a bezpieczeństwo systemu 

elektroenergetycznego. Tech-

n i c z n a  a d e k w a t n o ś ć 

i optymalizacja usług systemo-

wych. 

 Wpływ struktury własnościo-

wej na pracę i rozwój syste-

mów elektroenergetycznych. 

Przestrzenne uwarunkowania 

i potrzeby terytorialne zwią-

zane z rozwojem systemów 

infrastruktury energetycznej. 

Uwarunkowania ekologiczne 

rozwoju systemu elektroe-

nergetycznego. 

 Modele gospodarki niskowę-

glowej, optymalizacja „miksu 

energetycznego”. Segmenta-

cja podsektora wytwórczego 

e l e k t r o e n e r g e t y k i 

(wielkoskalowe źródła korpo-

racyjne, zintegrowane zasoby 

rozproszone, segment pro-

konsumencki). Dynamika  

i perspektywy. Korytarze 

infrastrukturalne. 

http://eia.pg.edu.pl/ape/strona-glowna 

 

 

 

2017.06.08 - 2017.06.09 

Rzeszów 

Zrównoważona mobilność – wy-

zwania i szanse dla miast 

Zrównoważona mobilność miejska to 

odpowiedź na główne wyzwania  

w rozwoju współczesnych miast: 

budowanie konkurencyjności gospo-

darki przy zachowaniu, a nawet pod-

wyższaniu, jakości życia mieszkańców. 

8-9 czerwca 2017 r. w Rzeszowie 

Ministerstwo Rozwoju organizuje 

konferencję pn. Zrównoważona mo-
bilność – wyzwania i szanse dla miast, 

by wspólnie z samorządami, przedsię-

biorcami, przedstawicielami świata 

nauki i organizacjami pozarządowymi 

rozmawiać o doświadczeniach, tren-

dach i możliwościach rozwoju eko-

mobilności. 

Wśród panelistów konferencji Zrów-

noważona mobilność – wyzwania  

i szanse dla miast znajdą się uznani 

eksperci, przedstawiciele nauki i biz-

nesu działający w branży transporto-

wej, a także przedstawiciele organiza-

cji pozarządowych, samorządów  

i zarządów transportu miejskiego, 

mający bogate doświadczenie w tej 

dziedzinie. Zaproszeni goście opo-

wiedzą m.in. o sposobach na zmniej-

szanie ruchu samochodowego  

w centrach miast, rozwoju i znacze-

niu nowych technologii w komunika-

cji zbiorowej. Mówić będą także  

o roli i przyszłości autobusów z napę-

dem alternatywnym w komunikacji 

miejskiej oraz znaczeniu rowerów  

w ruchu miejskim.  

Rozmowom na temat zrównoważo-

nej mobilności będzie towarzyszyć 

multimedialna wystawa najnowszych 

rozwiązań w zakresie systemów 

transportowych, taboru, rozwiązań 

informatycznych, a także dobrych 

praktyk polskich miast z zakresu 

zrównoważonej mobilności. Dodat-

kową atrakcją będzie wizyta w rze-

szowskich centrach systemu sterowa-

nia ruchem oraz zarządzania trans-

portem publicznym, które miasto 

zrealizowało ze środków Programu 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-
2013. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
https://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1435&Itemid=1704
https://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1435&Itemid=1704
https://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1435&Itemid=1704
http://eia.pg.edu.pl/ape/strona-glowna
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2017.06.09 

Katowice 

IV polsko-niemiecka giełda koope-

racyjna 

Giełda odbędzie się w ramach XII Fo-

rum Nowej Gospodarki. Wiodącą tema-

tyką XII Forum będzie gospodarka ni-
skoemisyjna jako szansa dla woje-

wództw śląskiego i małopolskiego, dlate-

go proponowane spotkania B2B skiero-

wane są do podmiotów działających  

w następujących sektorach: 

 Technologie efektywności ener-

getycznej, 

 Efektywność energetyczna  

w budynkach (techniki budynko-
we, techniki ogrzewania, techni-

ki wentylacji, okna, oświetlenie), 

 Odnawialne źródła energii 

(fotowoltaika i technologie so-

larne, pompy ciepła, bioeenergia, 
małe elektrownie wodne), 

 Prawo i podatki, 

 Techniki pomiarowe, 

 Systemy zarządzania budynkiem/ 

systemy zarządzania energią/ 

rozwiązania IT. 

W tym roku giełda będzie również plat-

formą wsparcia dla podmiotów poszu-

kujących partnerów do projektów ba-

dawczo-rozwojowych. 

Podobnie jak w zeszłych latach, udział w 

giełdzie kooperacyjnej zapowiedziały 

niemieckie firmy z partnerskiego Landu 

Północnej Nadrenii – Westfalii, operują-
ce w powyższych sektorach.  

Giełda B2B to wciąż jeden z najbardziej 

efektywnych sposobów na nawiązanie 

nowych kontaktów biznesowych z part-

n e r a m i  z a g r a n i c z n y m i . 

Spotkania odbywają się w jednym dniu  

i  w jednym miejscu, a udzia ł  

w nich jest nieodpłatny. 

https://b2bharmo.com/Katowice2017/ 

 

 

 

2017.06.12 - 2017.06.15 

Sztokholm, Szwecja 

European Biomass Conference and 

Exhibition (EUBCE) 

Jedna z najważniejszych konferencji 

biomasowych w Europie połączona  

z wystawą targową. Od ponad trzydzie-

stu lat jest dorocznym miejscem spo-

tkań ekspertów w zakresie badań, roz-

woju oraz przemysłu. Stanowiąc przed-

stawienie najnowszych technologii, ram 

politycznych, średnio oraz długookreso-

Wydarzenia 

Źródło: Tapeciarnia.pl  

wych strategii i możliwości, EUBCE 

tworzy wspólną płaszczyznę dla nau-

ki, przemysłu oraz decydentów poli-

tycznych.  

Jakość programu EUBCE jest na naj-

wyższym poziomie, który zapewnia 

Naukowy oraz Przemysłowy Komitet 

składający się z 140 międzynarodo-

wych ekspertów biomasy. Program 

konferencji będzie odnosił się do 

tematów samej biomasy, wykorzysta-

nia biopaliw do produkcji ciepła  

i elektryczności, transportu oraz 

bioproduktów, pokrywając aspekty 

każdego z łańcuchów wartości, od 

dostawy i logistyki do technologii 

konwersji, od zastosowań rezultatów 

badań w przemyśle do wpływu na 

środowisko, od aspektów rynkowych 

do polityk i strategii, a także roli bio-
masy jako źródła energii odnawialnej 

w zintegrowanych systemach energe-

tycznych. 

EUBCE jest wspierane przez europej-

skie oraz międzynarodowe organiza-

cje, takie jak Komisja Europejska, 

UNESCO, WCRE – the World Council 

for Renewable Energy, EUBIA – the 

European Biomass Industry Association, 

CEI – Inicjatywa Środkowoeuropej-

ska, The Global Bioenergy Partnership 

oraz wiele innych. Program technicz-

ny jest koordynowany przez Dyrek-

tora Wspólnego Centrum Badawcze-

go Komisji Europejskiej – Joint Rese-

arch Centre. 

http://www.eubce.com/home.html 

 

 

 

2017.06.19 - 2017.06.25 

Bruksela, Belgia 

Europejski Tydzień Zrównowa-

żonej Energii 2017 

Europejski Tydzień Zrównoważonej 

Energii  to coroczna inicjatywa Komi-

sji Europejskiej promująca wiedzę  

i rozwiązania dotyczące czystej, bez-

piecznej i efektywnej energii.  

Jest to projekt, który umożliwia orga-

nom publicznym, instytucjom biznesu, 

przedsiębiorcom i decydentom pra-

cującym w dziedzinie energii, uczel-

niom oraz wszystkim zainteresowa-

nym obywatelom UE wymianę wizji  

i pomysłów, które mogą przyczynić 

się do realizacji wspólnej Unii Energe-

tycznej. 

http://www.eusew.eu/ 

 

 

 

2017.06.20 - 2017.06.21 

Kraków 
I Konferencja E-mobility - wy-

zwania dla energetyki, samorzą-

du i transportu 

Konferencja stanowi platformę ko-

munikacji i wymiany informacji  

w zakresie elektromobilności w Pol-

sce. Konferencja ma na celu promo-

cję nowego kierunku biznesowego 

związanego z rozwojem elektromo-

bilności w Polsce oraz ułatwienie 

współpracy instytucji i firm działają-

cych na tym polu. Podczas spotkania 

wypracowana zostanie strategia dal-

szego rozwoju tej branży w kraju. 

Do udziału w konferencji zaproszeni 

zostali przedstawiciele: rządu, samo-

rządów, grup energetycznych, nieza-

leżnych dystrybutorów energii, kla-

strów energetycznych, uczelnie tech-

niczne i koła studenckie oraz spółki 

transportu zbiorowego, firmy oferu-

jące rozwiązan ia d la branży  

e-mobility, a także przedstawicieli 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/zrownowazona-mobilnosc-nowe-mozliwosci-dla-miast/
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/zrownowazona-mobilnosc-nowe-mozliwosci-dla-miast/
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/zrownowazona-mobilnosc-nowe-mozliwosci-dla-miast/
https://b2bharmo.com/Katowice2017/
http://www.eubce.com/home.html
http://www.eusew.eu/
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producentów i dilerów pojazdów 

elektrycznych. 

h t t p : / / k o n f e r e n c j e . n o w a -

energia.com.pl/emobility/2017/ 

 

 

 

2017.06.20 - 2017.06.22 

Zakopane 

XX Konferencja Ekonomiczno-

Techniczna Przedsiębiorstw 

Ciepłowniczych i Elektrocie-

płowni 

Podczas tegorocznej konferencji 

omówione zostaną między innymi 

prawne i praktyczne aspekty wdro-

żenia ustawy o efektywności energe-

tycznej; podatek akcyzowy od węgla 

– nowe regulacje i ich wpływ na 

ciepłownictwo oraz zarządzanie 
finansami w przedsiębiorstwie cie-

płowniczym. Do udziału w konferen-

cji zaproszeni zostali przedstawiciele 

kierownictw oraz kadry technicznej  

i ekonomicznej przedsiębiorstw 

ciepłowniczych, elektrociepłowni, 

ciepłowni, przedsiębiorstw gospo-

darki komunalnej oraz firm współ-

pracujących z ciepłownictwem. 

Zagadnienia szczegółowe: 

 Rachunkowe i podatkowe 

aspekty świadectw efektyw-

ności energetycznej oraz 

obrotu prawami majątkowy-

mi, w tym świadectwami 

pochodzenia energii. 

 Prawne, techniczne, ekono-

miczne i społeczne aspekty 

energetycznego wykorzysta-

nia odpadów komunalnych  

w ciepłownictwie: zagadnie-

nia prawne; zagadnienia 

związane z pewnością do-

staw paliwa; zagadnienia 

techniczne i środowiskowe; 

analiza ekonomiczna i spo-

łeczna; przykłady realizacji 

inwestycji. 

 Perspektywy rozwoju cie-

płownictwa systemowego  

w oparciu o źródła geoter-

malne na przykładzie PEC 

 Prawne i praktyczne aspekty 

wdrożenia ustawy o efek-

tywności energetycznej. 

 Podatek akcyzowy od węgla 

– nowe regulacje i ich wpływ 

na ciepłownictwo. 

 Zarządzan ie  f in an sami  

w przedsiębiorstwie cie-

płowniczym. 

 Geotermia Podhalańska. 

 Ciepłownictwo systemowe 

efektywnym sposobem walki 

ze „smogiem” w miastach. 

 Certyfikacja systemów cie-

płowniczych. 

 Perspektywa paliwowa pol-

skiego ciepłownictwa na naj-

bliższe lata – polskie czy unij-

ne kierunki strategiczne? 

 Optymalizacja przychodów  

z tytułu sprzedaży energii 

elektrycznej. 

 Imperius – nowe podejście do 

optymalizacji zużycia energii. 

 Dostępne metody pomiaru 

przepływu w zależności od 

parametrów medium i oczeki-

wanej dokładności pomiaru. 

 Prezentacje nowoczesnych 

technologii w ciepłownictwie 

systemowym. 

http://www.igcp.org.pl/node/2820 

 

 

 

2017.06.22 

Warszawa 

Pomoc publiczna w sektorze 

energetycznym – OZE – wysoko-

sprawna kogeneracja – efektyw-

ność energetyczna 

Podczas seminarium omówione  

i przedstawione zostaną przepisy 

dotyczące pomocy publicznej w uję-

ciu europejskim oraz krajowym,  

z uwzględnieniem regulacji dotyczą-

cych pomocy zarówno o charakterze 

inwestycyjnym, jak i operacyjnym, w 

tym przesłanek warunkujących jej 

zgodność z zasadami rynku wspólne-

go. Celem spotkania, jest zaprezento-

wanie w przystępny, a zarazem prze-

krojowy sposób regulacji prawnych 

traktujących o pomocy publicznej 

(wsparciu) w sektorze energetycz-

nym, w tym konsekwencji wynikają-

cych z ich ewentualnego naruszenia. 

W trakcie seminarium szczegółowej 

analizie poddane zostanie znowelizo-

wane brzmienie art. 39 ustawy  

o OZE, w kontekście prawidłowego 

wypełnienia obowiązków nałożonych 
przez ten przepis na wytwórców 

energii elektrycznej zamierzających 

przystąpić do systemu aukcyjnego 

oraz zakres korelacji przedmiotowej 

normy ze zmodyfikowaną treścią art. 

79 ust. 3 pkt 9 ppkt 3-4 i art. 79 ust. 

8 ustawy o OZE. 

Zasady składania oświadczeń, a także 

metodyka ustalania maksymalnej oraz 

łącznej dopuszczalnej pomocy pu-

blicznej, o których mowa w tym 

przepisie to tylko jedne z szeregu 

istotnych zagadnień, które zostaną 

przybliżone podczas spotkania. 

Mając na uwadze kluczowe znaczenie 

rozporządzenia Ministra Energii  

z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie 

obliczania wartości pomocy publicz-

nej dla wytwórców energii elektrycz-

nej z odnawialnego źródła energii  

w instalacji  odnawialnego źródła 

energii (Dz. U. z 2016 r., poz.1962), 

podczas zajęć omówione zostaną 

również poszczególne postanowienia 

tego aktu prawnego, tak aby w jak 

największym stopniu ułatwić jego 

zrozumienie i praktyczne zastosowa-

nie, w tym w szczególności w zakre-

sie: 

 metodyki ustalania maksymal-

nej wartości pomocy publicz-

nej, 

 metodyki ustalania łącznej 

wartości pomocy publicznej 

na potrzeby złożenia przez 

wytwórcę oświadczenia ,  

o którym mowa w art. 39 ust. 

4 ustawy o OZE, 

 zasad kalkulacji wartości po-

mocy publicznej otrzymanej 

przez wytwórcę w okresach 

sprawozdawczych oraz po 

zakończeniu okresu wsparcia, 

 z a s a d  d y s k o n t o w a -

nia/waloryzacji, 

 zasad składania oraz elemen-

tów sprawozdań okresowych. 

Odrębny panel seminarium poświę-

cony zostanie pomocy publicznej w 

świetle przepisów ustawy z dnia 20 

maja 2016 r. o efektywności energe-

tycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831), 
która – w odróżnieniu od poprzed-

niczki – uwzględnia już w swych po-

stanowieniach regulacje wspólnoto-

we, przeciwdziałające nadwsparciu. 

W związku z przyjętą przez ustawo-

dawcę w art. 20 ust. 2 pkt 1 lit. b 

ustawy regułą kumulacyjną, warunku-

jącą możliwość uzyskania świadectwa 

efektywności energetycznej, podczas 

seminarium prowadząca omówi za-

gadnienia związane z intensywnością 

pomocy oraz kosztami kwalifikowa-

nymi. 

Spośród aktów wspólnotowych 

szczególna uwaga zostanie zwrócina 

na: 

 Komunikat Komisji – Wy-

tyczne w sprawie pomocy 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://konferencje.nowa-energia.com.pl/emobility/2017/
http://konferencje.nowa-energia.com.pl/emobility/2017/
http://www.igcp.org.pl/node/2820
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państwa na ochronę środowiska 

i cele związane z energią w la-

tach 2014-2020 (Dz. Urz. UE z 

dnia 28 czerwca 2014 r., seria C, 

Nr 200, s. 1); 

 Rozporządzenie Komisji (UE) 

NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznające niektóre rodza-

je pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i art. 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE z dnia 26 czerwca 

2014 r., seria L, Nr 187, s. 1); 

 Rozporządzenie Rady (UE) 

2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 

r. ustanawiające szczegółowe 

zasady stosowania art. 108 Trak-

tatu o funkcjonowaniu Unii Eu-

ropejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 24 
września 2015 r., seria L, Nr 

248, s. 9) – procedura windyka-

cyjna, 

w ramach których omówione zostaną  

w szczególności kryteria oceny zgodno-

ści, reguły kumulacyjne, a także dopusz-

czalne progi intensywności pomocy. 

W ramach regulacji krajowych nie za-

braknie rzeczowej analizy przepisów: 

 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o OZE (Dz. U. z 2015 r., poz. 

478, z późn. zm.) w brzmieniu 

nadanym jej przez przepisy usta-

wy nowelizującej z czerwca 

2016 r.; 

 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 

r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1808,  

z późn. zm.) oraz 

 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.), 

 wzbogaconej o komentarze  

i praktyczne wskazówki związa-

ne z ich stosowaniem. 

Przedmiot seminarium obejmował bę-

dzie również m.in. analizę zakresu głów-

nych kompetencji organów właściwych 

w obszarze kontroli udzielania oraz 

weryfikacji udzielonej pomocy publicz-

nej, a także charakteru i mocy wiążącej 

wydawanych przez nie rozstrzygnięć. 

Z a j ę c i a  p r z y b l i ż ą  s t a t u s  

i pozycję Komisji Europejskiej, Trybuna-

łu Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

wraz z najbardziej reprezentatywnym w 

tym obszarze orzecznictwem, zakres 

uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, a także 

Wydarzenia 

Źródło: Tapeciarnia.pl  

funkcję Zarządcy Rozliczeń S.A. jako 

operatora rozliczeń energii odnawial-

nej oraz Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki – jako organu organizują-

cego i przeprowadzającego aukcję na 

sprzedaż energii elektrycznej wytwa-

rzanej w instalacjach odnawialnego 

źródła energii, wyposażonego  

w kompetencje kontrolne określone 

między innymi w znowelizowanych 

przepisach art. 83 – 91 ustawy  

o OZE. 

W programie seminarium przewidzia-

no odrębne panele dedykowane wy-

twórcom energii ze źródeł odnawial-

nych oraz wytwórcom eksploatują-

cym jednostki wysokosprawnej koge-

neracji. 

W trakcie seminarium nie zabraknie 

również czasu na otwartą i rzeczową 
dyskusję, podczas której uczestnicy 

szkolenia będą mogli przedstawić 

własne stanowisko, względnie podzie-

lić się wątpliwościami w zakresie 

wykładni i zastosowania analizowa-

nych przepisów. 

http://powermeetings.eu/wp/pomoc-

publiczna-w-sektorze-energetycznym/ 

 

 

 

2017.06.22 - 2017.06.23 

Katowice 

 X edycja Międzynarodowych 

Targów Wynalazków i Innowacji 

INTARG 2017 

Międzynarodowe Targi Wynalazków  

i Innowacji INTARG są narzędziem 

prorynkowej promocji innowacyjnych 

produktów, technologii i usług  

o poziomie gotowości technicznej 

TRL od 4 do 9, jak również innowa-

cji, które weszły już na rynek i rozpo-

częła się ich komercjalizacja. Targi są 

też platformą bezpośredniego kon-

taktu i spotkań przedstawicieli nauki, 

innowacyjnych przedsiębiorstw, prze-

mysłu i otoczenia biznesu oraz pod-

miotów wspomagających i finansują-

cych badania i rozwój. 

 http://www.intarg.haller.pl/ 

 

 

 

2017.06.23 

Katowice 

Dzień Projektożerców 

Wydarzenie będzie okazją dla nau-

kowców i przedsiębiorców ze Śląska 

i Opolszczyzny do zapoznania się 

z nowymi możliwościami pozyskiwa-

nia środków finansowych z różnych 
źródeł, w tym: programów europej-

skich oraz międzynarodowych pro-

gramów finansowanych przez instytu-

cje krajowe. 

Seminarium ma na celu przekrojowe 

przedstawienie całego wachlarza 

programów wspierających finansowa-

nie projektów badawczych pod ką-

tem szczegółowych zasad i wymogów 

stawianych przez jednostki je finansu-

jące. Jednocześnie spotkanie stworzy 

możliwości nawiązania wzajemnej 

współpracy firm i jednostek badaw-

czych. 

W tym roku wydarzenie towarzyszyć 

będzie Międzynarodowym Tragom 

Wynalazków i Innowacji Inntarg 

2017 i odbywać się Międzynarodo-

wym Centrum Kongresowym 

w Katowicach. 

Prelegentami będą przedstawiciele 

instytucji finansujących. Wydarzenie 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://powermeetings.eu/wp/pomoc-publiczna-w-sektorze-energetycznym/
http://powermeetings.eu/wp/pomoc-publiczna-w-sektorze-energetycznym/
http://www.intarg.haller.pl/
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Wydarzenia 

organizowane jest we współpracy 

z Urzędem Marszałkowskim Woje-

wództwa Śląskiego w Katowicach. 

http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_f

orm.php?termin=40 

 

 

 

2017.06.26 - 2017.06.28 

Nałęczów 

Konferencja Rynek Ciepła 

Konferencja Rynek Ciepła organizo-

wana jest od 1995 roku. Główne 

obszary tematyczne to między inny-

mi: polityka energetyczna rządu  

i narzędzia jej realizacji w sektorze 

ciepłowniczym, systemy wsparcia 

generacji rozproszonej, urzędowa 

regulacja w obrocie ciepłem, finanso-

wanie nowych technologii oraz prze-
kształceń ciepłowni w elektrocie-

płownie, kogeneracja gazowa i wy-

korzystująca odnawialne źródła 

energii, konkurencja producentów 

ciepła na lokalnym rynku energii, 

metody badań rynku i pozyskiwania 

klientów, techniczne i ekonomiczne 

aspekty eksploatacji urządzeń  

w ciepłownictwie, węgiel i procesy 

jego przygotowania do produkcji 

ciepła i energii elektrycznej, firmy 

ubezpieczeniowe w sektorze cie-

płowniczym. 

Szczegółowe tematy poruszane na 

Konferencji: 

 aspekty prawne w obrocie 

ciepłem, 

 współpraca energetyki zawo-

dowej z ciepłownictwem, 

 kogeneracja gazowa i wyko-

rzystująca odnawialne źródła 

energii, 

 ceny rynkowe paliw a ceny 

ciepła, 

 węgiel i procesy jego przygo-

towania do produkcji ciepła  

i energii elektrycznej, 

 perspektywy i opłacalność 
wykorzystania ciepła siecio-

wego do wytwarzania chło-

du, 

 inteligentne sieci i systemy 
ciepłownicze, 

 optymalizacja pracy źródeł 

ciepła pracujących na wspól-

ną sieć ciepłowniczą, 

 rac jona l izac ja  kosztów  

a pewność zasilania w ciepło 

sieciowe, 

 sposoby uzyskiwania kom-

fortu cieplnego, 

 techniczne i ekonomiczne 

aspekty eksploatacji urządzeń 

w ciepłownictwie, 

 samorząd terytorialny a do-

stawcy ciepła sieciowego, 

 wpływ ograniczenia emisji 

CO2, NO2, SO2 na rynek 

ciepłowniczy, 

 systemy wsparcia kogeneracji 

i generacji rozproszonej, 

 projekty ESCO jako główne 

źródło poprawy efektywności 

energetycznej, 

 finansowanie nowych techno-

logii oraz przekształceń cie-

płowni w elektrociepłownie, 

 ciepło z odpadów komunal-

nych jako źródło ekologicznej 

energii, 

 sposoby pomiaru ilości i rozli-

czania zużycia ciepła, 

 zbiorowi odbiorcy jako zna-

czące podmioty na rynku 

ciepła i innych mediów, 

 prosument na rynku ciepła, 

 oszczędność energii jako 

element rynku ciepła, 

 metody badań rynku i pozy-

skiwania klientów (znaczenie 

marketingu w ciepłownic-

twie). 

http://www.rynek-

energii.pl/konferencje#RG 

 

 
 

2017.06.26 - 2017.06.28 

Nałęczów 

Konferencja Rynek Gazu 

Konferencja Rynek Gazu organizowa-

na jest od 2001 roku. Główne obsza-

ry tematyczne konferencji: polityka 

energetyczna w zakresie gazownic-

twa, uwarunkowania wydobycia gazu 

łupkowego w Polsce, dywersyfikacja 

dostaw gazu do Polski, aspekty for-

malno-prawne działalności magazyno-

wej w gazownictwie, rola UE we 

wspieraniu rozwoju rynku gazu, prze-

mysłowi odbiorcy gazu i ich zamie-

rzenia rozwojowe, rynki LNG, CNG 

i klimatyzacji, problematyka taryf  

w obrocie gazem i tendencje ich 

zmian, elektrownie i elektrociepłow-

nie gazowo-parowe, użytkowanie 

gazu przez odbiorców sezonowych, 

użytkowanie gazu przez małych  

i średnich odbiorców, źródła pozyski-

wania funduszy na inwestycje związa-

ne z wykorzystaniem gazu ziemnego, 

system CRM w obrocie gazem, nowe 

metody badań rynku i pozyskiwania 

klientów. 

Szczegółowe tematy poruszane na 

Konferencji: 

 polityka energetyczna w za-

kresie gazownictwa, 

 uwarunkowania krajowe  

i zagraniczne rozwoju rynku 

gazu, 

 wpływ giełdy gazu na jego 

wykorzystanie w Polsce, 

 aspekty formalno-prawne  

w obrocie gazem, 

 dywersyfikacja i nowe źródła 

dostaw gazu, 

 efektywność sieci przesyło-

wych i wykorzystania instala-

cji gazowych, 

 bezpieczeństwo procesowe 

oraz niezawodność systemów 

gazowniczych, 

 znaczenie magazynów w ob-

rocie gazem, 

 podział rynku pomiędzy 

sprzedawców gazu, 

 sterowanie i automatyka  
w instalacjach gazowniczych, 

 smart metering w gazownic-

twie, 

 rola URE we wspieraniu roz-

woju rynku gazu, 

 rynki: LNG, CNG i klimatyza-

cji, 

 ceny gazu a jego wykorzysta-

nie w elektrociepłowniach 

gazowo-parowych, turbinach  

i silnikach gazowych, 

 użytkowanie gazu przez du-

żych, małych i średnich od-

biorców, 

 gaz a inne nośniki energii 

(energia elektryczna, ciepło 

sieciowe, energia ze źródeł 

odnawialnych), 

 przedsiębiorstwa multiener-

getyczne, 

 źródła pozyskiwania funduszy 

na inwestycje związane  

z wykorzystaniem gazu ziem-

nego, 

 system CRM w obrocie ga-

zem, 

 nowoczesne zarządzanie  

w gazownictwie, rola IT, 

 nowe metody badań rynku  

i pozyskiwania klientów. 

http://www.rynek-

energii.pl/konferencje#RG 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
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2017.06.28 - 2017.06.29 

Bruksela, Belgia 

IV ENSREG Conference on Nucle-

ar Safety 

Celem konferencji jest przedstawienie  

w globalnym kontekście aktualizacji 

tematów związanych z bezpieczeństwem 

nuklearnym w Europie. Podczas wyda-
rzenia omówione zostaną potencjalne 

wyzwania w zakresie regulacji bezpie-

czeństwa jądrowego, kluczowe zmiany 

w polityce UE (dyrektywy dotyczące 

bezpieczeństwa jądrowego, paliwa  

i gospodarki odpadami oraz podstawo-

we normy bezpieczeństwa) oraz zagad-

nienia w dziedzinie bezpieczeństwa ją-

drowego, takie jak długookresowe dzia-

łanie instalacji jądrowych, nieprawidło-

wości oraz kontrola łańcucha dostaw. 

h t t p : / / w w w . e n s r e g . e u / e n s r e g -

conferences 
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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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