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 Została założona w 1993. 
 Podstawowa działalność: 

opracowywanie i produkcja  systemów 
mikroprocesorowej automatyki dla 
systemów zasilania trakcji elektrycznej 
3kV DC oraz 600VDC 

 Urządzenia te zamontowano w 54 (12%) 
podstacjach trakcyjnych PKP  i kilku 
podstacjach tramwajowych. 

 Od 2003 roku zajmujemy się ochroną 
środowiska na kolei, w tym urządzeniami 
ochrony zwierząt UOZ-1, stanowiącymi 
absolutną nowość w skali światowej. 

 

O firmie NEEL 

Warszawa 
ul. Białozora 3 



 
 Instalowane na liniach kolejowych od 2004 roku  
 Obecnie działa około 1000 urządzeń 
 Skuteczność potwierdzona w badaniach SGGW 
 Chronią zwierzęta przed kolizjami z pociągiem 

zapobiegając wchodzeniu zwierząt na tory podczas 
przejazdu pociągu. 

 Chronią pociągi przed skutkami kolizji z dużymi 
ssakami – poprawa bezpieczeństwa ruchu  

 Wykorzystują naturalne sygnały zrozumiałe dla 
zwierząt 

 Przeznaczone do stosowania na liniach kolejowych 
o prędkościach do 200 km/h 

Urządzenia Ochrony Zwierząt UOZ-1  
dla linii kolejowych  



Urządzenia Ochrony Zwierząt UOZ-1  
dla linii kolejowych  



 Gdy linie kolejowe przecinają trasy wędrówek zwierząt.  

Kiedy najczęściej dochodzi do kolizji 
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Linia kolejowa przecinająca kompleks leśny 



Częstotliwość kolizji 

W cyklu rocznym: miesiące 

jesienno-zimowe 

(październik – grudzień) 
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Liczba kolizji w poszczególnych miesiącach
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Liczba kolizji w poszczególnych godzinach

6 

W cyklu dobowym: 

poranek oraz popołudnie-wieczór 

(4.00 - 8.00 - 16.00 - 23.00) 

 



Skutki kolizji zwierząt z pociągami 
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                         Skutki kolizji pociągów Pendolino z dużymi ssakami. 

Skutki kolizji zwierząt z pociągami 



Skala problemu na przykładzie Polski  

Miejsca 
występowania 

kolizji, 

2007-2012, 

dane PKP PLK SA 



Cele i oczekiwania związane z udziałem  
w projekcie Instrument dla MŚ  

 Mamy pomysł, którego realizacja wymaga zewnętrznego 
dofinansowania oraz znacząco powiększonych zasobów 
badawczych i technologicznych. 

 Chcemy tak zrewolucjonizować nasz system ochrony zwierząt na 
liniach kolejowych, aby mógł być stosowany na wszystkich 
liniach kolejowych, niezależnie od istniejącej  infrastruktury 
technicznej: 
 aby system działał całkowicie autonomicznie, bez 

powiązania z systemami sterowania ruchem kolejowym, 
 aby w maksymalnym stopniu wykorzystywał odnawialne 

źródła energii. 
 Dzięki temu chcemy mieć możliwość chronienia życia zwierząt i 

pasażerów pociągów na całym świecie. 



Podstawowe informacje na temat Projektu 

 
 Acronym:   SafeTrain 

      Name of the Project:  
      Piloting and industrial validation of autonomous  and sustainable 
      animal deterring system for the rail transport   

 Funding scheme: Phase 2 SME Instrument Horizon 2020  

 Duration:   24 months  

 Topic:     Transport 

 Consortium:    NEEL (PL) – lead beneficiary 

      WAVETRAIN (NO) – partner 

 EU Grant:   1,377,250.00 EUR 



Statystyki December call 2014 – 
Phase 2 

Kategoria 
Wnioski 
złożone 

Wnioski 
Sfinansowane 

Wskaźnik 
sukcesu 

Europa 629 74 12% 

Polska 21 2 10% 
Temat Transport 

Europa 62 16 26% 

NEEL jedynym polskim 

koordynatorem Fazy 2 w 

rozdaniu grudniowym 



Od decyzji o aplikowaniu do 
złożenia wniosku 

• Pierwsze informacje 
na temat Horyzontu 
2020 i SME 
Instrumentu 

• Decyzja o złożeniu 
wniosku 

• Decyzja o współpracy 
z firmą doradczą 
doświadczoną w SME 
Instrumencie – 
Ateknea Solutions 

• Opracowanie 
harmonogramu prac 
nad wnioskiem 

Wrzesień – 
Październik 2014 

• Zaawansowane prace 
nad wnioskiem 

• Decyzja o 
zaangażowaniu 
partnera do projektu – 
Wavetrain 

• Decyzja o 
zaangażowaniu 
podwykonawców do 
projektu –     PKP, 
SGGW, Ateknea 

Listopad 2014 
 

• Nieustające prace nad 
poprawą wniosku 

 

• Złożenie wniosku 
przez elektroniczny 
system Komisji 
Europejskiej 

Grudzień 2014 



Od ogłoszenia wyników do 
rozpoczęcia projektu 

• Formularz z oceną 
wniosku - Evaluation 
Summary Report – 
13.13/15 

• List potwierdzający 
przyznanie 
dofinansowania 

Marzec 
2015 

• Walidacja firmy jako 
MŚP 

• Nadanie LEAR-a – 
oficjalnego 
reprezentanta firmy do 
wszelkich formalności 
z KE, podpisanie GA 

 

• Sprawdzenie 
stabilności finansowej 
firmy przez KE 

Kwiecień – 
Maj 2015  

• Oficjalne rozpoczęcie 
projektu – 01.07.2015 

Lipiec 2015 



Co nas zakoczyło? 

 Bardzo prosta procedura aplikacyjna – minimum 

formalności 

 Szybka informacja o wynikach postępowania 

 Parter w konsorcjum (Wavetrain) zdecydował o 

odejściu z projektu 

 Proces administracyjny w celu zmiany partnera – 

elektroniczny system zarządzania projektem nie był na 

to gotowy (1,5 miesięczna walka z „wiatrakami”) 

 Niewielkie doświadczenie Project Officerów – często 

sprzeczne odpowiedzi i rady 

 



Rady dla aplikujących: 

 
 Samodzielne przygotowanie bardzo dobrego, czyli 

zakończonego sukcesem wniosku o dofinansowanie z 
programu SME Instrument jest moim zdaniem dla 
statystycznej firmy MŚP praktycznie niewykonalne.  
Brakuje nam wiedzy i doświadczenia.     
 

 Współpraca z firmą doświadczoną w tym zakresie ułatwia 
cały proces i pomaga zapobiec błędom (świeże spojrzenie 
na biznes plan i jego przystosowanie do standardów 
wniosku, pomoc w przygotowaniu racjonalnego budżetu, 
formalności związane z konsorcjum – np. Consortium 
Agreement) 

 
    
 
 



Rady dla aplikujących: 

 

 Nie próbuj zarządzać projektem sam – sięgnij po pomoc 

firmy, która będzie wspierać Cię także w formalnościach 

po sfinansowaniu wniosku jak i w trakcie trwania 

projektu. 

    

 Zaplanuj racjonalny budżet i zadania do wykonania w 

ramach Phase 2. 

 

 Przygotuj profesjonalny biznes plan – to bardzo ważna 

część wniosku.  

 
 

 

 



       Dziękuję za uwagę 
 

      Marek Stolarski 

      Prezes Zarządu 

      NEEL Sp. z o. o. 

      Warszawa, Białozora 3 

       www.neel.com.pl , 

       marek.stolarski@neel.com.pl 


