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KALENDARIUM
2005 – organizacja sesji tematycznej sejsmiczności antropogenicznej na 33-rd Gen.
Assembl. International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior
(IASPEI)
2007 – sesja tematyczna na 34-th GA IASPEI. Powołanie grupy roboczej TAIS
(Triggered and Induced Seismicity) w komisji CoSOI IASPEI. Cel: Integracja
środowiska badającego sejsmiczność antropogeniczną.

2010 – Prezentacja na forum międzynarodowym autorskiego programu CASHMERE:
Coordinated Actions to Sustainable Management of Hazards due to Exploitation of
geo-Resources.
Cele:

1. Integracja i rozwój infrastruktury badawczej;
2. Rozwój metod analizy zagrożeń związanych z eksploatacją geozasobów;
3. Opracowywanie i przekazywanie przemysłowym interesariuszom
wytycznych/protokołów dobrej praktyki monitorowania, szacowania i ograniczania
zagrożeń związanych z eksploatacją geozasobów, uwzględniających rozwój
procesów technologicznych eksploatacji oraz regulacje prawne;
4. Interakcja ze społeczeństwem – zwiększanie stopnia zrozumienia zagrożeń
towarzyszących eksploatacji geozasobów oraz konieczności wzajemnie korzystnego
kompromisu między potrzebami gospodarki, a ochroną środowiska.

KALENDARIUM
2010 – Instytut Geofizyki PAN członkiem konsorcjum projektu EPOS Preparatory
Phase (EPOS PP) 2010-2014. FP7 w obszarze badawczym INFRA-2010 2.2.2 i
INFRA-2010 2.2.4

EPOS: European Plate Observing System. A long-term plan for the
integration of research infrastructures for solid Earth Science in Europe
Conception phase 2002-2008
December 2008: EPOS has been
included in the European roadmap
for research infrastructures by ESFRI

Validation and operational
phase 2019-2040+

KALENDARIUM
2010 – Instytut Geofizyki PAN członkiem konsorcjum projektu EPOS Preparatory
Phase (EPOS PP) 2010-2014. FP7 w obszarze badawczym INFRA-2010 2.2.2 i
INFRA-2010 2.2.4

EPOS: European Plate Observing System. A long-term plan for the
integration of research infrastructures for solid Earth Science in Europe
Conception phase 2002-2008
December 2008: EPOS has been
included in the European roadmap
for research infrastructures by ESFRI

EPOS – Okazja do integracji dziedzinowej infrastruktur
Validation and operational
badawczych, tworzącej program Cashmere phase 2019-2040+

KALENDARIUM
2010 – 2011 – Lobbing w EPOS na rzecz włączenia dziedziny „sejsmiczność
antropogeniczna”.
2011 – Powstanie grupy roboczej WG10: Infrastructure for Georesources EPOS.

WG10, kierowane
z Polski, skupiło
przedstawicieli
instytucji
naukowych i
przemysłowych z
15 krajów Europy

KALENDARIUM
2012 – Utworzenie konsorcjum wnioskującego o finansowanie projektu GEOCHARM

GEOCHARM: Geophysical Research Centre for Hazards and Risk
Management
TOPIC FP7-REGPOT-2012-2013-1: Unlocking and developing the Research Potential of research
entities established in the EU ́s Convergence regions and Outermost regions.
Kordynacja – IGF PAN. Partnerzy: 6 instytucji ze „starej” Europy.
Budżet 3.4 mln Euro, Udział UE 100%
Okres realizacji 4 lata
Ocena: 10.5/15 (70%)

WYNIK – OUT OF RANKING

2012 – WG10 EPOS decyduje:
(a) integrować infrastruktury badawcze sejsmiczności antropogenicznej w
jednym węźle tematycznym EPOS (Thematic Core Service - TCS).
(b) zlokalizować ten węzeł w Polsce
(c) rozpocząć budowę węzła pomimo braku dedykowanych środków

KALENDARIUM
2013 – Konsorcjum: Instytut Geofizyki PAN, Akademickie Centrum Komputerowe
„Cyfronet” AGH, Główny Instytut Górnictwa, Kompania Węglowa S.A, składa wniosek
i otrzymuje finansowanie projektu IS-EPOS

CYFROWA PRZESTRZEŃ BADAWCZA SEJSMICZNOŚCI INDUKOWANEJ
DLA CELÓW EPOS
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 2: Infrastruktura Sfery B+R
Wartość projektu: 16 779 991,88 PLN

Udział UE: 14 228 993,10 PLN

Okres realizacji: 01/10/2013-31/12/2015

KALENDARIUM
2013 – 2014 Prace w ICHESE: International Commission on Hydrocarbon
Exploration and Seismicity in the Emilia Region, Italy
2014 – Utworzenie konsorcjum wnioskującego o finansowanie projektu SHEER
2015 – Konsorcjum otrzymuje finansowanie i rozpoczyna projekt SHEER

Shale gas Exploration and Exploitation induced Risks
TOPIC LCE-16-2014: Understanding, preventing and mitigating the
potential environmental impacts and risks of shale gas exploration
and exploitation.
Konsorcjum:
•Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale Scarl (AMRA) Włochy;
•Instytut Geofizyki PAN (IGF) Polska (kierowanie 3-ma z 8-miu WPs, udział w PMT);
•RSK W Ltd (RSK) Wielka Brytania;
•University of Keele (KeU) Wielka Brytania;
•Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) Niemcy;
•University of Glasgow (UG) Wielka Brytania;
•Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) Holandia;
•University of Wyoming (UW), USA

Budżet 2.6 mln Euro, Udział UE 100%
Okres realizacji 3 lata
Budget [k€]

AMRA - 716
IGF - 680
RSK - 345
KeU - 292
GFZ - 239
UG - 210
KNMI - 120
UW - 79

KALENDARIUM
2014 – Powołanie konsorcjum wnioskującego o finansowanie projektu GIGANTIS:
GeoInfrastructure in Crustal Fluids and Geo-Resources And Naturally and
Technologically Induced Seismicity
TOPIC INFRAIA-1-2014-2015
Konsorcjum: 21 instytucji.
Polska: Instytut Geofizyki PAN, Akademickie Centrum Komputerowe „Cyfronet” AGH
Budżet 8.6 mln Euro, Udział UE 7.5 mln Euro
Okres realizacji 4 lata
Ocena: 13/15 (87%)

WYNIK – OUT OF RANKING

2014 – Kierowani przez zespół z IGF PAN członkowie WG10 EPOS tworzą
konsorcjum, które przygotowuje wniosek o finansowanie budowy tematycznego
węzła EPOS - TCS AH (Thematic Core Service Anthropogenic Hazards) w ramach
wniosku o finansowanie projektu EPOS IP: EPOS Implementation Phase.

KALENDARIUM
2015 – Konsorcjum EPOS otrzymuje finansowanie i rozpoczyna realizację projektu
EPOS IP. Jeden z pakietów projektu to budowa TCS AH (Thematic Core Service
Anthropogenic Hazards)

EPOS IP: EPOS Implementation Phase
TOPIC INFRADEV-3-2015
Konsorcjum: 46 instytucji.

Budżet 31.4 mln Euro, Udział UE 18.4 mln Euro

Okres realizacji 4 lata

Ocena: 12.5/15 (83%)

EPOS IP: EPOS Implementation Phase, Pakiet TCS AH
Partnerzy: 15 instytucji naukowych.

Partnerzy stowarzyszeni: 5 instytucji przemysłowych.

Budżet pakietu 3.5 mln Euro, Udział UE 1.8 mln Euro
Budżet IGF PAN 617.5 kEuro, Udział UE 432 kEuro

Koordynacja IGF PAN

THEMATIC CORE SERVICE
ANTHROPOGENIC
HAZARDS
Partnerzy
Instytut Geofizyki PAN, Polska
ACK “Cyfronet” AGH, Polska
Główny Instytut Górnictwa, Polska
Keel University, UK
GFZ, Germany
CNRS (ISTerre, EOST), France
AMRA, Italy
Institute of Geophysics, ASCR, Czech Republic
Charles University, Czech Republic
National Institute for Earth Physics, Romania
INERIS, France
INGV, Italy
Oulu University, Finland
Lulea University of Technology, Sweden

Kompania Węglowa S.A., Polska
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.,
Polska
GEIE Soultz-Sous-Forest-Labex GP, France
Song Tranh 2 Hydropower Plant, Wietnam
Seismic, Czech Republik
K-Utec Salt Technologies, Germany

KALENDARIUM
29.01.2016 – Powołanie konsorcjum wnioskującego o finansowanie projektu NERA+
na konkurs INFRAIA-01-2016-2017 „Research Infrastructures for earthquake hazard”
Pozycja IGF PAN:
Virtual Access „VA to episodes of induced seismicity, software and hazard estimates”
Udział w JRA1 „Earthquake Initiation”
Prawdopodobna kordynacja JRA2 „Earthquake Statistics”
Spodziewany budżet: ~500 KEuro

22.02.2016 – Rozpoczęcie budowy konsorcjum wnioskującego o finansowanie
projektu SHEER+
2016, 2017 – ??????

WNIOSKI???
Cztery Etapy Do Osiągnięcia Celu – Zrealizowania Projektu KE:
E1. Uzyskiwanie wartości marketingowej.
E2. Budowanie konsorcjum.
E3. Przygotowywanie wniosku.
E4. Realizacja projektu.

E1. Uzyskiwanie wartości marketingowej
Uwaga 1: Kraje „Starej Unii” otoczone są szklanym płotem. Przebicie się przez niego jest
możliwe, ale na starcie przedstawiciele „Nowej Unii” są w dużo gorszej pozycji.
Uwaga 2: E1 to proces wieloletni.
Naukowe dokonania o dużej zauważalności:
publikacje w czasopismach o dużym IF i udział w ich rozpowszechnianiu
aktywny (!) udział w specjalizowanych konferencjach lub w sesjach specjalnych
konferencji o szerokim spektrum problematyki, także aktywność na sesjach
plenarnych
podejmowanie inicjatyw organizacyjnych i/lub włączanie się do takich inicjatyw
Zwracanie uwagi na uprzywilejowania lokalizacyjne i wynikające z tego unikalne doświadczenia
moje, mojego instytutu, znanych w świecie osób z Polski, Polski ogólnie.
Np.

Gazyfikacja węgla

polskie doświadczenia, doświadczenia mojego Instytutu, doświadczenia
innego instytutu z Polski
Sejsmiczność antropogeniczna
polskie doświadczenia w kopalniach tąpiących
polski problem
Gaz z łupków

Nienachalna swoboda w kontaktach z kolegami zagranicznymi. Personal contacts są
najważniejsze.
Obserwowanie trendów w KE i modyfikacja swej strategii wieloletniej w celu uwypuklenia jej
zgodności z tymi trendami.
Np.

H2020

georesources, research and innovation

E2. Budowanie konsorcjum
Uwaga 1: E2 trwa dość długo, choć dużo krócej niż E1.
Obserwowanie pojawiających się konkursów.
Realistyczna ocena możliwości udziału swojego zespołu.
Rozmawianie o konkursach ze swoimi kolegami z dziedziny – potencjalnymi konsorcjantami, a
jeśli zauważymy, że mają dla nas, lub my dla nich, akceptowalną propozycję rozmawiać jeszcze
więcej.
Uwaga 2: Trzeba ponosić koszty. Przyjazdy na zebrania, organizowanie zebrań, telefony itd.
Uwaga 3: Nadmierna gościnność jest źle rozumiana.
Na spotkaniu grupy inicjatywnej przejąć maksimum inicjatywy (obowiązków)

E3. Przygotowywanie wniosku
Uwaga 1: Koordynator projektu musi mieć za sobą bardzo elastyczny, kreatywny, a najlepiej
również doświadczony aparat administracyjny. Jeśli nie mamy lepiej zostać członkiem
konsorcjum.
Uwaga 2: Straszliwe trudności w przygotowywaniu wniosku i wynikająca z nich konieczność
korzystania z profesjonalnej firmy przygotowującej wnioski to szkodliwy mit.
Bardzo dobrze zdefiniować jakie zadania chcemy zrealizować. Trzeba bardzo dobrze znać
dotychczasowe osiągnięcia na tym polu.
Trzeba te zadania bardzo dobrze opisać po angielsku. To trwa!!
Trzeba doprowadzić do tego by zadania każdego z konsorcjantów zostały maksymalnie
sprecyzowane na piśmie. Nawet jeśli nie jesteśmy koordynatorem projektu, ale pakietu, tasku.
Obietnice przy składaniu wniosku >> Skłonność do ich realizacji po otrzymaniu finansowania
Jeśli rozdzielamy (wirtualne) pieniądze jako potencjalny koordynator, lub mamy na ten rozdział
wpływ, warto zdefiniować kryteria powiązane z obietnicami i je przedstawić. Nie bać się potem
pokazać rozdziału środków – to prostsze niż się wydaje.
Jeśli nie jesteśmy usatysfakcjonowani porcją nam przydzieloną od razu trzeba to jasno
powiedzieć na forum i powiedzieć czego w związku z tym nie będziemy mogli wykonać /
umieścić we wniosku.
Wszystkie niejasności, wątpliwości, a zwłaszcza oczekiwania trzeba od razu przedstawić. Nikt
się niczego nie domyśli bo: (i) nasi partnerzy nie mają tego w zwyczaju, (ii) nie jest to w ich
interesie.
Należy zaakceptować swą pozycję nawet jeśli nie odpowiada ona naszym słusznym
aspiracjom. Zaczepienie się w jednym projekcie otwiera drogę do następnych.

E4. Po otrzymaniu finansowania – realizacja projektu
Musimy mieć za sobą osobę bardzo zaufaną i bardzo blisko współpracującą, dedykowaną do
administrowania projektu. To nie jest rola naukowca.
Osoba taka powinna mieć wiedzę i doświadczenie i być kreatywna. Wynajęcie profesjonalnej
firmy ???
Osoba taka musi znać szczegółowo bieżące przepisy unijne i krajowe oraz ich konsekwencję by
nas zabezpieczać przed konsekwencjami negatywnymi. Jednak bez przesady z tym
zabezpieczaniem.
Osoba taka musi mieć absolutną czystość w papierach. Audytor pewien.
Musimy mieć za sobą elastyczną, dobrze zorientowaną w zasadach i kreatywną administrację
naszej jednostki. (np. w/s honoraria w H2020)
Kick-off Meeting projektu ustawia cały projekt. Wszelkie wcześniejsze obietnice powinny zostać
wówczas przypomniane i powinien zostać ustalony harmonogram ich realizacji. To są twarde
rozmowy.

A jeśli nie otrzymaliśmy finansowania projektu?
To nic. I tak jesteśmy wygrani bo zbudowaliśmy konsorcjum / zostaliśmy włączeni do
konsorcjum z którym natychmiast umawiamy się na dalsze działania (inny konkurs, powtórny
wniosek itp.). Personal contacts są najważniejsze.

Czy warto??

Czy warto??
Project oriented science to bardzo zły sposób uprawiania nauki,
ale, z wyjątkiem nauk 100% teoretycznych (dedukcyjnych), nie ma
innego wyjścia.

Nie dać się zwariować
1. Trzymać się obszaru własnej kompetencji i własnego
zainteresowania naukowego.
2. Nie łapać wszystkich możliwych projektów naraz, nawet jeśli są
zgodne z #1.
3. Wszystkie etapy projektu, a szczególnie etapy składania wniosku
i realizacji to praca zespołowa.
4. Ostrożnie budować zespół. Jego członkowie powinni współdzielić
obowiązki, także administracyjne.
5. Honoraria członków zespołu powinny być wysokie.
6. Honoraria członków zespołu powinny być uzależnione od ich
przydatności dla projektu i zespołu.
7. Jako koordynator nie terroryzować biurokratycznie konsorcjantów,
jako konsorcjant nie dać się terroryzować przez koordynatora.

Dziękuję
za uwagę

