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Historie sukcesu w Programie H2020  
Projekt FOSTERREG oraz HISER 

 
Agnieszka Kowalska 

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

                           Więcej niż agencja badawcza 

Rozwijamy innowacyjne technologie 
gromadzenia i analizy danych 
 
Z wielu źródeł informacji wybieramy te, 
które pozwolą zrozumieć zależności 
gwarantujące sukces naszych klientów 
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Od 2002 r. ASM zrealizował z partnerami z całej Europy 55 międzynarodowych 
projektów badawczych (40 finansowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską) 

Doświadczenie w międzynarodowych 
projektach badawczych 

Nagrody Kryształowej Brukselki 2010 r. w kategorii najlepszych przedsiębiorstw 
za wybitne osiągnięcia uzyskane w Programach Ramowych UE w 1999-2009 oraz 
Kryształowej Brukselki 2005 r. w kategorii MŚP za udział w 6.PR. Nominacja do 
Nagrody Indywidualnej 2016 

 
 

 

 

Obecnie realizujemy 4 projekty w H2020 
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W projektach H2020 odpowiadamy za: 

 Analizy rynkowe, otoczenia biznesowego, monitoring rynku, foresight 

 Analizy motywacji, postaw oraz świadomości, preferencji konsumentów, 
analiza procesów podejmowania decyzji  

 Tworzenie modeli biznesowych 

 Łączenie R&D z przemysłem: plany wykorzystania rezultatów projektów, 
komercjalizacja 

 Analizy wpływu nowych technologii na społeczeństwo i gospodarkę 

 Ewaluacja rezultatów projektu przez potencjalnych użytkowników  

 Promocję oraz upowszechnianie rezultatów projektu: organizacja i 
prowadzenie eventów, strony www projektu, social media 

 Zarządzanie projektem 
 

 Badania społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem technik 
biometrycznych, badania behawioralne (i.e. eyetracking, face tracking, EEG) 



www.asm-poland.com.pl 

Konkurs: H2020-EE-2014-3-MarketUptake 
Temat: EE-07-2014 
Enhancing the capacity of public authorities to plan and 
implement sustainable energy policies and measures 

Akcja: CSA 
Akronim: FosterREG 

Czas trwania: 06.2015 – 05.2017 

FosterREG 
„Wspieranie jednostek publicznych w planowaniu, finansowaniu oraz 

zarządzaniu zintegrowaną rewitalizacją miast w celu wdrożenia 
elementów zrównoważonej energii” 
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FosterREG 

 Cel projektu: 

 wspieranie organów publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w 

zakresie planowania, finansowania i zarządzania zintegrowaną rewitalizacją miast 

zakładającą zrównoważony pobór energii 

 integracja działań na rzecz efektywności energetycznej w ramach planów 

rewitalizacji obszarów miejskich, ze szczególnym naciskiem na modernizację 

budynków przy jednoczesnym promowaniu synergii z innymi sektorami, takimi jak 

transport i planowanie przestrzenne. 

 zwiększanie wielopoziomowej koordynacji/współpracy (europejskich, krajowych, 

regionalnych i lokalnych) władz publicznych w współpracy na rzecz redukcji zużycia 

energii w UE. 

 wspieranie wdrażania dyrektywy o efektywności energetycznej 

www.fosterreg.eu  
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FosterREG 

Konsorcjum: 
• 10 partnerów, 4 kraje UE 
• 4 badawcze + 6 publiczn. 
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FosterREG 
„Wspieranie jednostek publicznych w planowaniu, finansowaniu 

oraz zarządzaniu zintegrowaną rewitalizacją miast w celu 
wdrożenia elementów zrównoważonej energii” 

 Pakiety zadań 

 Rezultaty: 

 Materiały szkoleniowe 

na poziomie lokalnym i 

europejskim 

 EU: booklet, EU 

webinar, video 
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HISER 
„Holistyczne innowacyjne rozwiązania dla wydajnego recyklingu i 

odzysku cennych surowców ze złożonych odpadów  
budowlanych i rozbiórkowych” 

 
www.hiser.eu  

 

 Cel projektu: 

 opracowanie innowacyjnej metodologii oraz inteligentnych narzędzi 
(oprogramowanie BIM-SD) ułatwiających gromadzenie i przetwarzanie 
danych na temat rodzaju, jakości oraz ilości odpadów budowlanych w celu 
osiągnięcia wydajniejszej segregacji surowców w trakcie prac rozbiórkowych i 
remontowych 

 opracowanie i przetestowanie nowych efektywnych kosztowo technologii 
służących maksymalnemu odzyskowi surowców z odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych uwzględniając cały cykl życia budynku 

 opracowanie nowych efektywnych energetycznie produktów budowlanych 
na bazie odzyskiwanych surowców wtórnych (cement, beton, cegły, płyty 
gipsowo-kartonowe) 

http://www.hiser.eu/
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HISER: INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 
HOLISTYCZNE INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA WYDAJNEGO RECYKLINGU I ODZYSKU CENNYCH 

SUROWCÓW ZE ZŁOŻONYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 

Opracowane i wytworzone rozwiązania 
będą testowane podczas prac 
rozbiórkowych bądź w budynkach 
demonstracyjnych w Belgii, Holandii, 
Hiszpanii, Francji i Finlandii. 
 

• instytucje badawcze  

• producenci materiałów budowlanych,  MŚP 

• uczelnie 

25 partnerów z 10 krajów: 
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HISER: PROMOCJA I KOMERCJALIZACJA REZULTATÓW 
HOLISTYCZNE INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA WYDAJNEGO RECYKLINGU I ODZYSKU CENNYCH 

SUROWCÓW ZE ZŁOŻONYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 

Strona internetowa 

Konferencje 

Newsletter 

Media społecznościowe 

Publikacje naukowe 
Informacje i artykuły 

prasowe 

Materiały promocyjne 

Rozpowszechnianie wyników projektu: 

Zdefiniowanie strategii komercjalizacji, modeli biznesowych 

Zbadanie potencjału rynkowego dla nowych produktów i usług 
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ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno 

tel. (24) 355 77 00, faks (24) 355 77 03 
e-mail: sekretariat@asm-poland.com.pl  

Więcej niż agencja badawcza 

Zapraszamy do kontaktu 

Agnieszka Kowalska 
Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej 

a.kowalska@asm-poland.com.pl 
tel. 48 605 208 999 


