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Wywołanie
WASTE-4d: Towards near-zero waste
at European and global level
18 miesięcy, 1.5M€
Nb – 89% stale HSLA, motoryzacja
Ta – 60% kondensatory, węgliki
spiekane
Mo – 71 % stale
Re – stopy i nadstopy, katalizatory
W – 75 % węgliki spiekane na
narzędzia

Światowa roczna produkcja metali wysokotopliwych (2014)

MSP-REFRAM

MSP-REFRAM

Multi-Stakeholder
Platform
Partnerzy z całego łańcucha wartości,
włączając górnictwo, przetwórstwo,
recykling, użytkowników, sektora
publicznego (krajowy/regionalny/lokalny),
ludność cywilną
21 członków konsorcjum + 30
międzynarodowych ekspertów, wraz z
francuskim Ministrem Gospodarki

Secure
Supply

Refractory
Metals in Europe

Rozwój nowych łańcuchów wartości

WYNIKI
Obecny stan wiedzy
D1.3 - Report on balance between demand and
supply of refractory metals in the EU
D3.1 - Mapping the secondary resources in the
EU (mine tailings, industrial waste)
D4.2 - State of the art on the recovery of
refractory metals from urban mines
D4.4 - Management of waste from urban mines
processing: identification, environmental
evaluations

Rozpowszechnianie
D1.5 - First Workshop (state of the art)
D6.2 - Report on knowledge identification and
measurement
D7.3 - Dissemination & communication plan
D7.5 - Newsletters and video post-meetings
n°1

Ocena potencjału
D1.4 - Report on potential innovation pathways to
balance demand and supply of refractory metals in
the EU
D2.3 - Innovation potential in the recovery of
refractory metals from primary resources
D5.1 - Report on refractory metal reduction
potential – potential substitutes

Raportowanie
D6.3 - Draft Report on the outputs of
MSPREFRAM
D6.4 - Final Report on the outputs of
MSPREFRAM
D7.1 - Report containing the results about
strategic analysis of EU regions with a potential to
implement actions on refractory metals

Obszerna struktura Zarządzania Wiedzą
Identification &
measurement of
knowledge

Internal
Knowledge
Management

- Document mgmt
- Workflow tools
- Scheduling &
planning
- Telepresence:
Webex
- Face-to-face
meetings

Knowledge
generation
Expert
committees

Knowledge
manager

Internal KM tools

Knowledge
storage/retention

Dyfuzja informacji
poprzez
stowarzyszenie
PROMETIA

Knowledge
transformation

Multistakeholder
Platform Knowledge
Management System
Industry
Citizens
Public bodies
Academic audience
Standardisation
Bodies

Document Management
System (DMS)

Communication
tools
Communication
tools

Decision Support System
(DSS)
Knowledge
dissemination and
exploitation

External
Knowledge
Management

- Project website
- Flyer/Brochure
- Publications
- Videos
- Events

Struktura zarządzania projektem

Oczekiwane efekty
Efekty krótkoterminowe (do 2017):
 Integracja łańcuchów wartości
 Wsparcie w podejmowaniu decyzji

Efekty średniookresowe (do 2022):
 Katalizator innowacji, wyłanianie się innowacyjnych projektów


Ulepszone warunki rynkowe



Wzmocnienie transferu wiedzy między sektorami



Zwiększona standaryzacja w obszarze metali wysokotopliwych
Efekty długoterminowe (po 2022):
 Nowe łańcuchy wartości & powiązane efekty
ekonomiczne



Rozwój procesów przyjaznych dla środowiska

P

OCZĄTKI…

Od około 2005 – kraje europejskie oraz EU zaczęły rozumieć, że stały
się mocno zależne od importu surowców nieenergetycznych
materiałów – groźba dla przemysłu i konkurencyjności Europy
2010 – raport Ad-Hoc Working Group on Defining Critical Raw Materials
2014 – korekta:
20 surowców krytycznych

European Commission MEMO/14/377, 26/05/2014

P

OCZĄTKI…

Europa posiada wartościowe złoża mineralne zarówno pierwotne
jak i wtórne.
Złoża pierwotne – wiele łatwo dostępnych złóż jest zubożonych.
Szansa w złożach niższej jakości w obszarach
zaludnionych.

P

OCZĄTKI…

Grudzień 2014 – powstaje stowarzyszenie PROMETIA
Międzynarodowe stowarzyszenie non-profit promujące innowacje w
przetwórstwie i metalurgii ekstrakcyjnej minerałów w
górnictwie oraz recykling surowców
Cel – wzmocnienie europejskich umiejętności technicznych i
przemysłowego know-how w przetwórstwie surowców oraz
wsparcie przemysłowego i ekonomicznego rozwoju przez:
• wspieranie łatwiejszego dostępu dla partnerów przemysłowych
do najbardziej znaczących i kompetentnych europejskich
zespołów R&D oraz obiektów badawczych w Europie
• Promowanie najbardziej innowacyjnych badań
• Ułatwianie dostępu do finansowania dla wszystkich partnerów

WNIOSKI

I. Ścieżka
1. Określenie problemu – badawczego, technologicznego itp.
2. Weryfikacja istotności problemu
3. Poszukiwanie specjalistycznych podmiotów, dla których problem
jest tak samo ważny – CZAS!
4. Wspólna inicjatywa – chęć współdziałania -> sygnał, że problem
jest ważny
5. Poszukiwanie finansowania – granty lub zainteresowanie jednostek
udzielających finansowania (konsultacje itp.)
II. Współpraca z najlepszymi specjalistami
III. Interdyscyplinarność – ważna ale stwarza problemy (duże projekty,
komunikacja, kontrola przebiegu projektu)
IV. Projekt powinien przynieść odpowiedź – pozytywną lub negatywną

IF YOU ARE AN EXPERT IN
THE REFRACTORY METALS
VALUE CHAIN, DO NOT
HESITATE TO CONTACT US
AND APPLY TO
CONTRIBUTE TO THE
PROJECT’S OBJECTIVES AS
AN EXTERNAL EXPERT.
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Kontakt
Instytut Metali Nieżelaznych
Gliwice, ul. Sowińskiego 5
www.imn.gliwice.pl
Witold Kurylak
witoldk@imn.gliwice.pl
+32 2380-255

www.prometia.eu

Katarzyna Bilewska
katarzyna.bilewska@imn.gliwice.pl
+32 2380-222

