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Kryształowa BruKselKa 2016 - NoMINaCJe w KateGorIaCH: 

NauKa – uCzelNIe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski

NauKa – INstytuty

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Instytut Metali Nieżelaznych
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB

BIzNes – Małe I ŚredNIe PrzedsIęBIorstwa

Airoptic Sp. z o.o.
ITTI Sp. z o.o.
Synektik S.A.
TMBK Partners Tomasz Kośmider 
Vigo System S.A.

BIzNes – duże PrzedsIęBIorstwa

Astri Polska Sp. z o.o.
KGHM Polska Miedź S.A.
Mostostal Warszawa S.A.
Nokia
Orange Polska

NaGroda INdywIdualNa

Prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk
Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
Agnieszka Kowalska
Dr inż. Norbert Meyer
Prof. dr  hab. Grażyna Ptak
Dr Fernando Solano Donado

HIstorIa NaGrody Kryształowej BruKselKi

Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 r. za sukcesy w ramowych programach 
badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębior- 
ców wyróżnieniem za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki 
i gospodarki. Pomysł nagradzania polskich instytucji, naukowców i przedsiębiorców narodził 
się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego UE (1998 – 2001). Dr Andrzej Siemaszko, 
dyrektor KPK PB UE (w latach 1999-2014), zaproponował ustanowienie nagrody dla najlepszych 
i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw, uczestniczących w progra-
mach ramowych UE. Idea ta spotkała się z uznaniem środowiska. W tym roku Nagroda zostanie 
wręczona po raz siódmy, za aktywność w PR Horyzont 2020.
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Szanowni Państwo,

Polska swój rozwój w kolejnych latach musi oprzeć na innowacjach. Najbliższe lata 
i perspektywa roku 2020 są wielką szansą na to, abyśmy podążyli drogą inno-
wacyjności. Mamy w kraju wielki potencjał – znakomitych naukowców, kreatywnych 
wynalazców, świetnie wykształconych specjalistów. Teraz mamy też sprzyjające 
okoliczności – największy w historii program finansowania badań naukowych i in-
nowacji w Unii Europejskiej. Nie możemy zmarnować tej szansy.

Aktywne zaangażowanie polskich podmiotów w międzynarodowe projekty badaw-
cze i innowacyjne jest kluczowe zarówno dla rozwoju naszej nauki, jak i gospodarki. 
Umożliwia dostęp do najnowszej wiedzy i rozwiązań, buduje sieć współpracy i polską 
globalną markę, wzmacnia kapitał ludzki. To dlatego tak mocno stawiamy na Hory-
zont 2020. 

Nagroda Kryształowej Brukselki, przyznawana od 2001 r., to prestiżowe i cenione 
wyróżnienie przedstawicieli świata nauki i biznesu, którzy odnoszą sukcesy na  trud-
nym polu, jakim są programy ramowe. W tym roku statuetki zostaną wręczone już po 
raz siódmy. A tegoroczna edycja nagradza osiągnięcia polskich naukowców i przed-
siębiorców w programie Horyzont 2020 po ponad dwóch latach jego działania. 
To odpowiedni moment na wyróżnienie najlepszych, ale także na rozważenie, w jaki 
sposób moglibyśmy jeszcze lepiej wykorzystać ogromny potencjał polskiej nauki 
i przemysłu w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Wierzę, że gala wręczenia nagród będzie nie tylko okazją do zaprezentowania pol-
skich sukcesów, ale przyczyni się też do zwiększenia zainteresowania Horyzontem 
wśród naszych naukowców.

Wszystkim laureatom i nominowanym do tegorocznej edycji Nagrody Kryształowej 
Brukselki serdecznie gratuluję znalezienia się w tym znamienitym gronie. 

Życzę Państwu dalszych sukcesów w realizacji projektów w Programie Ramowym 
Horyzont 2020. 

Z wyrazami szacunku

Jarosław Gowin

 

wiceprezes Rady Ministrów

minister nauki i szkolnictwa wyższego

Jarosław 
Gowin
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Kapituła Nagrody 
KryształoweJ BruKselKI 2016

dr alicja adamczaK 
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

prof. WiesłaW BaNyś 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. tadeusz BurczyńsKi 
Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

prof. jerzy BuzeK 
Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego

marciN chludzińsKi 
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

dr piotr dardzińsKi 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. jerzy duszyńsKi 
Prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. michał KarońsKi 
Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki

cezary KaźmierczaK 
Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

prof. michał KleiBer 
Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA)

dr mareK praWda 
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

prof. leszeK rafalsKi 
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

prof. aNNa rogut 
Przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

prof. agNieszKa zaleWsKa 
Przewodnicząca Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w latach 2013 – 2015

prof. maciej Żylicz 
Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

PRZEWODNICZąCy KAPITUły

SEKRETARZ KAPITUły

jarosłaW goWiN
Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

dr inż. zygmuNt KrasińsKi
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do PR Horyzont 2020 



dr inż. zygmuNt KrasińsKi
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do PR Horyzont 2020 
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dyrektor KPK do PR Horyzont 2020

dr inż. Zygmunt 
KrasińsKi 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy nominowanych do Nagrody Kryształowej Bruk-
selki 2016, w tym roku przyznawanej w 5 kategoriach (Nauka – uczelnie i instytu-
ty, Biznes – duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa oraz Na-
groda Indywidualna) za wybitne osiągnięcia w Programie Ramowym Horyzont 
2020 – największym w historii Unii Europejskiej Programie Badań i Innowacji. 

W 4 kategoriach instytucjonalnych (Nauka i Biznes) wyłoniono po 5 nominowa-
nych, a podstawą nominacji były dane statystyczne uzyskane z Komisji Europej-
skiej, takie jak liczba realizowanych (w tym koordynowanych) projektów oraz uzy-
skane dofinansowanie. 

Ponad 30 propozycji nadesłanych przez środowisko naukowe wytypowano 6 nomi-
nacji do Nagrody Indywidualnej. Nominowani do Nagrody Indywidualnej wywo-
dzą się z 2 uczelni, 2 instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego 
oraz firmy. 

Polscy naukowcy i przedsiębiorcy aktywnie uczestniczą w ponad 400 projektach 
PR Horyzont 2020. Wyrażam nadzieję, że promocja polskich sukcesów przełoży 
się na większe zainteresowanie Programem, bardziej odzwierciedlające potencjał 
badawczy polskiej nauki i przemysłu. 

Laureatów Nagrody Kryształowej Brukselki 2016, których wybrała Kapituła Na-
grody, poznamy podczas uroczystej Gali.

Gratuluję wszystkim nominowanym i życzę powodzenia!

Z wyrazami szacunku

dr inż. Zygmunt Krasiński
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Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. stanisława staszica w Krakowie

akademia Górniczo-Hutnicza im. stanisława staszica 
w Krakowie aktywnie uczestniczy w budowaniu spo-
łeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystywaniu 
nowoczesnych technologii na rzecz rozwoju i wzrostu 
gospodarczego. 

Mocną pozycję uczelni potwierdza współpraca z prze-
mysłem, a także udział w krajowych oraz międzyna-
rodowych konsorcjach. akademia uczestniczy na naj-
wyższym poziomie partnerstwa w powołanych przez 
europejski Instytut Innowacji i technologii wspólno-
tach wiedzy i Innowacji – KIC Innoenergy i KIC raw-
Materials, a także jest jednym z dwóch liderów 
Instytutu autostrada technologii i Innowacji, który 
integruje krajowe uczelnie, instytuty i przedsiębiorstwa.

udział w programach ramowych ue był i jest ważnym 
elementem strategii finansowania badań i innowacji 
w aGH. Największym projektem w Programie ramo-
wym Horyzont 2020 pod względem liczby partne-
rów, w którym uczestniczy aGH, jest ePos IP (ePos 
– european Plate observing system), skupiający 46 
jednostek. Ma on na celu budowę europejskiej e-in-
frastruktury badawczej dla nauk tzw. twardej ziemi. 
z kolei projektem o największym budżecie jest euro-
fusion – jego wartość wynosi 856 961 937,57 euro. 
Konsorcjum eurofusion zarządza programem fuzji 
jądrowej wspólnoty euratoM. 

Począwszy od 4Pr akademia podjęła blisko 160 pro-
jektów, wśród których część zakończono, a część jest 
w trakcie realizacji. Pracownicy uczelni biorą również 
udział jako eksperci w ocenie wniosków projektowych. 
aktywność aGH została doceniona sześcioma nomi-
nacjami do Kryształowej Brukselki oraz dwiema na-
grodami, które zostały przyznane w 2004 i 2010 r.

akademia Górniczo-Hutnicza 

im. stanisława staszica w Krakowie 

al. a. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

tel. +48 12 61 72 222

www.agh.edu.pl

Uczelnia realizuje jako partner 
15 projektów w Programie Ramowym 

Horyzont 2020. Projekty są z obszarów: 
działania Marii Skłodowskiej-Curie; e-infra-
struktury; bezpieczna, czysta i efektywna 
energia; nowe paneuropejskie infrastruk-

tury badawcze; bezpłatny dostęp do 
infrastruktur badawczych; ochrona zdrowia; 
promowanie nowych idei w zakresie nowych 

technologii; efektywna gospodarka 
zasobami i surowcami; EURATOM; techno-

logie informacyjne i telekomunikacyjne. 
Wysokość dofinansowania projektów 

wynosi 3 689 202 euro.
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Politechnika warszawska to uczelnia, która stwarza przestrzeń do rozwoju. Nieprzerwanie od lat 
zajmuje czołową pozycję wśród uczelni technicznych w Polsce oraz w kategorii „Preferencje pra-
codawców” wg rankingu Perspektyw. uczelnia kładzie szczególny nacisk na udział w krajowych 
i zagranicznych programach badawczych, które mają na celu wymianę wiedzy oraz specjali-
stycznego ‘know-how’. zespoły badawcze Politechniki warszawskiej aktywnie uczestniczą 
w programach ramowych ue, w 6Pr realizowano 90 projektów (3 koordynacje), w 7Pr - 78 
projektów (6 koordynacji), w programie Horyzont 2020 realizowanych jest 13 projektów (3 koor-
dynacje). 

w swoich działaniach Politechnika warszawska przywiązuje szczególną wagę do budowy inno-
wacyjnych, wysokospecjalizowanych kadr dla polskiej gospodarki. transfer technologii jest waż-
nym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. 
Politechnika warszawska przyciąga ludzi kreatywnych. w uczelni działa ponad 100 kół nauko-
wych, organizacji i stowarzyszeń. realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na 
połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. 51% absolwentów 
Politechniki warszawskiej znajduje pracę w czasie krótszym niż miesiąc (Badanie losów absol-
wentów 2015). Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie prawie 37 tys. studentów 
i doktorantów.
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Politechnika warszawska

pl. Politechniki 1

00-661 warszawa

tel. +48 22 23 47 211

www.pw.edu.pl

Politechnika 
warszawska

Uczelnia realizuje 13 projektów w programie Horyzont 2020. Koordynuje 3 projekty, 
w tym jako jedyna uczelnia w Polsce projekt typu Innovation Action (tylko 2 polskie 

koordynacje) oraz Research and Innovation Action (tylko 4 polskie koordynacje). 
Projekty koordynowane realizowane są w obszarach: bezpieczne społeczeństwa – 
ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli; uatrakcyjnianie kariery 

w zakresie nauki i nowych technologii wśród młodych ludzi oraz w ramach akcji 
Marii Skłodowskiej-Curie RISE. Politechnika Warszawska jest partnerem w 10 projektach, 
m.in. w obszarach inteligentny, zielony i zintegrowany transport; bezpieczna, czysta 

i efektywna energia; przestrzeń kosmiczna; Europa w zmieniającym się świecie – 
integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa; technologie informacyjne 

i telekomunikacyjne. Wysokość dofinansowania projektów to 3 077 887 euro.
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Politechnika 
wrocławska
Politechnika wrocławska jest jedną z największych 
i najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Polsce. 
wyróżnia ją między innymi bogata oferta edukacyjna 
– na szesnastu wydziałach (we wrocławiu, Jeleniej 
Górze, legnicy i wałbrzychu) ponad 33 tys. studen-
tów kształci się na 44 różnorodnych kierunkach. 

wysoki poziom nauczania Politechnika wrocławska 
zapewnia poprzez wykwalifikowaną kadrę (ponad 
2000 pracowników naukowo-dydaktycznych) oraz 
nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Baza naukowo-
-dydaktyczna największej dolnośląskiej uczelni to aż 
216 budynków z nowoczesnymi laboratoriami, biblio-
tekami i salami dydaktycznymi.

studenci Politechniki mają możliwość zdobywania 
doświadczenia zawodowego, czy też realizowania 
prac dyplomowych w oddziałach renomowanych firm 
na całym świecie, takich jak: skanska, KGHM Polska 
Miedź, IBM, Nokia siemens Network, lG electronics, 
Volvo, schneider electric, aBB, whirlpool. absolwenci 
Politechniki wrocławskiej są jednymi z najbardziej po-
szukiwanych i cenionych specjalistów na rynku pracy.

uczelnia zajmuje wysoką pozycję w rankingach szkół 
wyższych: 

- I miejsce wśród polskich uczelni technicznych w ran-
kingu szkół wyższych Perspektywy 2015

- I miejsce w badaniu aktywności polskich uczelni na 
twitterze w dwóch kategoriach „Najbardziej wpływo-
wa uczelnia” i „Najbardziej popularna uczelnia” – sty-
czeń 2014 

- II miejsce w rankingu szkół wyższych, których absol-
wenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców, 
przeprowadzonym przez tygodnik „wprost” 2014.

Politechnika wrocławska

wybrzeże s. wyspiańskiego 27

50-370 wrocław

tel. +48 71 320 26 00

www.pwr.edu.pl

Aktualnie w programie Horyzont 2020 zatwierdzono do realizacji 14 projektów z udziałem 

Politechniki Wrocławskiej. Wśród nich są: 4 projekty typu działania badawcze i innowacyjne; 

4 projekty typu działania Marii Skłodowskiej-Curie (ITN-EDJ, 2 granty indywidualne, RISE); 

5 projektów typu działania koordynacyjne i wspierające; jeden projekt typu COFUND. 

W 3 projektach uczelnia jest koordynatorem, w obszarach: innowacje w MŚP; działania 

Marii Skłodowskiej-Curie. Politechnika jako jedyna uczelnia w kraju może pochwalić się zdobyciem 

w roku 2015 przez jej pracownika grantu Marie Skłodowska-Curie Global (wyjazd do USA). 

Uczelnia realizuje też prestiżowy projekt Teaming „Wrocław Centre of Excellence”. 

Wysokość dofinansowania z KE dla wszystkich projektów to 2 118 257 euro.
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uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 roku przez króla Kazimierza wielkiego. Jest  naj-
starszą uczelnią w Polsce oraz jedną z najstarszych w europie. obecnie uniwersytet Jagielloński 
posiada 15 wydziałów, w tym trzy medyczne, które tworzą tzw. Collegium Medicum – w sumie 
to ok. 90 kierunków studiów i 140 specjalności. Kształci się tutaj blisko 50 tysięcy studentów 
i doktorantów. uczelnia przyciąga również prawie 1700 studentów zagranicznych. Jest podpisa-
nych ponad 500 umów międzynarodowych z uczelniami z całego świata oraz ok. 1200 umów era-
zmus+. do najważniejszych osiągnięć naukowych na uniwersytecie Jagiellońskim zaliczamy m.in.: 
najwyższą łączną wartość grantów pozyskanych z Narodowego Centrum Nauki: 203 projekty na 
kwotę przekraczającą 91 milionów złotych oraz najwyższą wartość grantów pozyskanych w ramach 
programu Maestro. uczelnia zdobyła 272 projekty krajowe i zagraniczne na ok. 157 milionów 
złotych, studenci uJ otrzymali  13 diamentowych Grantów o wartości powyżej 2 milionów złotych. 
Jednym z działań uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie naukowców w ubieganiu się 
o realizację projektów w ramach programu Horyzont 2020, w tym między innymi przygotowywa-
ny jest specjalny Program wsparcia dla naukowców uJ aplikujących o granty European research 
Council  (ErC).

Najważniejsze projekty inwestycyjne uniwersytetu Jagiellońskiego, a zarazem miejsca kształcenia 
studentów, to m.in.: Kampus 600 – lecia odnowienia uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium 
Paderevianum II, żłobek dla dzieci naszych studentów i pracowników, Centrum edukacji Przyrod-
niczej, Narodowe Centrum Promieniowania synchrotronowego solaris, czy rozpoczęcie budowy 
nowej siedziby szpitala uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu. Na sukces uniwersytetu pracuje 
w sumie ponad 4000 pracowników naukowych oraz około 3400 administracyjnych.
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uniwersytet Jagielloński
w Krakowie 

ul. Gołębia 24 

31-007 Kraków

tel. +48 12 63 36 377

www.uj.edu.pl
www.nauka.uj.edu.pl

Uniwersytet  
Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński realizuje 11 projektów, które zostały objęte finansowaniem 
z programu Horyzont 2020. Trzy z nich realizowane są w ramach grantów 

Marie Skłodowska-Curie, które wspierają mobilność naukowców. Uczelnia  jest głównym 
koordynatorem jednego z nich. UJ realizuje projekty w partnerstwie m.in. w obszarach: 
zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan; bezpieczeństwo żywnościowe, zrównowa-
żone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka; przyszłe 
i powstające technologie; bezpieczne społeczeństwa; promowanie równości płci w bada-

niach i innowacji; Europa w zmieniającym się świecie - integracyjne, innowacyjne 
i refleksyjne społeczeństwa. Łączna wartość wszystkich projektów wynosi ok. 2 mln euro. 

Obecnie ocenie przez ekspertów Komisji Europejskiej podlega ok. 25 wniosków 
złożonych przez naukowców UJ i Collegium Medicum UJ. 



12 | KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2016 | nauka - uczelnie

uniwersytet warszawski to jeden z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, skuteczny 
w zdobywaniu grantów na badania zarówno z programów krajowych, jak i międzynarodowych. 
Blisko 1/3 budżetu uczelni, wynoszącego ponad 1,3 miliarda zł, stanowią środki pozyskane na dzia-
łalność badawczą. obecnie naukowcy z uw prowadzą prace dotyczące blisko 1,5 tys. tematów. 
Źródłem ich finansowania są m.in. programy Ministerstwa Nauki i szkolnictwa wyższego, Naro-
dowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i rozwoju, a także najnowszy unijny pro-
gram Horyzont 2020. w poprzednich programach ramowych ue uw był liderem wśród polskich 
ośrodków badawczych, co potwierdziło opublikowane przez Komisję europejską  opracowanie 
„Innovation union Competitiveness report”. w 7. Programie ramowym (2007-2013) uniwersy-
tet zdobył dofinansowanie dla 99 projektów. Pierwsze wyniki konkursów programu Horyzont 2020 
także okazały się pomyślne dla uw – do tej pory naukowcy z uniwersytetu zdobyli 26 grantów. Na 
szczególną uwagę wśród uniwersyteckich projektów finansowanych w ostatnich latach ze środków 
unijnych zasługują granty europejskiej rady ds. Badań Naukowych – european research Council     
(erC). od 2007 roku erC przyznała finansowanie 21 naukowcom z Polski, w tym 12 razy pracow-
nikom uw. są oni laureatami konkursów: advanced Grant, Consolidator Grant, starting Grant, Proof 
of Concept. uniwersytet uczestniczy także w 2 projektach finansowanych przez erC jako partner 
instytucjonalny.
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uniwersytet warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 warszawa

tel. +48 22 55 20 000

www.uw.edu.pl

Uniwersytet  
warszawski

Uniwersytetowi Warszawskiemu przyznano 26 grantów w programie Horyzont 2020 
oraz 2 granty w programie COSME. Suma dofinansowania na projekty, które będą 
realizowane na uczelni, wynosi 9 964 262,85 euro. UW jest koordynatorem sześciu 
spośród nich, realizowanych m.in. w ramach grantów Europejskiej Rady ds. Badań 

Naukowych (ERC), inicjatywy Twinning oraz w obszarach nauka z udziałem społeczeń-
stwa i dla społeczeństwa. Do tej pory w ramach programu Horyzont 2020 naukowcy 

z UW zdobyli m.in.: 5 grantów ERC (wszystkie rodzaje: Starting Grant, 
Consolidator Grant (2), Advanced Grant, Proof of Concept).
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Instytut Biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PaN, utworzony w 1918 roku, jest obecnie jed-
nym z największych nie-uniwersyteckich centrów badań biologicznych w kraju. Misją Instytutu 
Biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PaN jest dążenie do doskonałości w badaniach podsta-
wowych w obszarze szeroko rozumianych nauk biologicznych, z zachowaniem najwyższej jakości 
prowadzonych badań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, która może być zastoso-
wana w kontekście potrzeb społeczeństwa dla poprawy jakości życia. 

w ostatniej ocenie parametrycznej Instytutowi przyznano  kategorię a+. w Instytucie działają 42 
pracownie, w tym 8 pracowni usługowych skupionych wokół 5 zakładów: zakład Biologii Komór-
ki, zakład Biochemii, zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, zakład Neurofizjologii oraz 
Centrum Neurobiologii. Priorytetem badawczym w Instytucie są następujące dziedziny: neurobio-
logia, neurofizjologia biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna a realizowane prace 
mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o różnym stopniu złożoności 
w aspekcie zarówno morfologicznym, jak i funkcjonalnym – całe organizmy tkankowe, tkanki, ko-
mórki, organelle komórkowe, ale również białka i geny.

w ramach współpracy międzynarodowej zespoły badawcze Instytutu Nenckiego realizują 135 te-
matów badawczych z naukowcami z 128 ośrodków naukowych z 22 krajów europy oraz Japonii,  
australii, usa, turcji, Kanady i Chin. 
w ciągu ostatnich 5 lat w Instytucie realizowanych było i jest 26 projektów przyznanych w wyniku 
konkursów ogłaszanych przez zagraniczne organizacje i fundacje: 17 projektów finansowanych 
w ramach 7. Programu ramowego ue (7Pr), 7 w ramach innych programów ue oraz 2 w ramach 
programów spoza ue.

Instytut w 2013 r., jako pierwsza placówka naukowa w Polsce, otrzymał logo Hr excellence in research. 

Instytut Biologii 

doświadczalnej 

im. M. Nenckiego PaN

ul. ludwika Pasteura 3

02-093 warszawa

tel. +48 22 58 92 200

www.nencki.gov.pl

Instytut Biologii doświadczalnej 
im. M. Nenckiego PaN

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN realizuje 3 projekty 
w Programie Ramowym Horyzont 2020 (4 projekt zdobył finansowanie, 

aktualnie trwa proces podpisywania kontraktu). Instytut jest koordynatorem 
projektu w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND: „International 
Doctoral Programme in Biological Bases of Human Diseases”. W pozostałych 

trzech projektach, w obszarach działania Marii Skłodowskiej-Curie oraz 
Infrastruktura badawcza, pełni rolę partnera. 

Wysokość dofinansowania 4 projektów to 2 751 854,88 euro.
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Instytut 
Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (ICHB PAN) jest unikatową w skali Europy jednostką naukowo-badawczą 
prowadzącą interdyscyplinarne badania w zakresie chemii, biologii, bioinformatyki i informatyki. W ostatnich 
latach, wspólnie z Politechniką Poznańską Instytut utworzył Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki.
Jednym z filarów ICHB PAN jest afiliowane przy Instytucie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Siecio-
we (PCSS). Powstało ono w roku 1993, stając się doskonale rozpoznawalną w Europie instytucją badawczo-
-rozwojową w zakresie ICT oraz ważnym węzłem europejskiej przestrzeni badawczej w zakresie infrastruktury
informatycznej nauki. Projekty realizowane w ramach europejskich i globalnych programów badawczych i struk-
turalnych obejmują wiele obszarów, w tym radioastronomię, medycynę, nowe media, platformy wiedzy i biblio-
teki cyfrowe, aplikacje wielkich wyzwań, cyberbezpieczeństwo oraz technologie Internetu Przyszłości. W PCSS
zrealizowano już ponad 170 takich projektów, z czego 19 w programie Horyzont 2020.

Zapleczem do badań jest nowoczesny kompleks: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, w którym, 
oprócz nowoczesnych laboratoriów, działa główny węzeł światłowodowej krajowej naukowej sieci PIONIER, łą-
czącej Polskę z paneuropejską siecią GÉANT oraz bezpośrednio z CERN, LOFAR, a także Centrum komputerów 
dużej mocy obliczeniowej i archiwizacji, powiązane z europejskimi inicjatywami PRACE i EUDAT. 

ICHB PAN jest laureatem licznych prestiżowych wyróżnień. W latach 2004 i 2010 Instytutowi przyznano Nagrodę 
Kryształowej Brukselki, a w roku 2014 „Poznańskie Konsorcjum RNA”, które Instytut współtworzy z Wydziałem Bio-
logii UAM, uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznań

tel: +48  61 85 28 503

www.ibch.poznan.pl

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN realizuje 
19 projektów w programie Horyzont 2020. 
Jest koordynatorem 2 projektów w obsza-
rach technologie informacyjne i telekomu-
nikacyjne. W 17 projektach jest partnerem, 
m.in. w obszarach: działania Marii Skło-
dowskiej-Curie; infrastruktura badawcza; 
technologie informacyjne i telekomunika-
cyjne; przyszłe i powstające technologie; 
bezpieczne społeczeństwa. Wysokość dofi-
nansowania projektów to 7 118 480 euro.
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Instytut Chemii Bioorganicznej PaN

ul. z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznań

tel. +48  61 85 28 503

www.ibch.poznan.pl
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Instytut Chemii Fizycznej PaN (IChF PaN)
należy do najlepszych polskich jednostek na-
ukowych zajmujących się szeroko rozumianą 
chemią. Prowadzi interdyscyplinarne badania 
w zakresie chemii fizycznej, w tym inspirowane 
biologią i inżynierią nowoczesnych materia-
łów. ważną częścią działalności Instytutu są 
badania aplikacyjne i wdrożenia oraz promo-
cja polskiej nauki w kraju i zagranicą.
IChF PaN uczestniczy w europejskim Progra-
mie ramowym Horyzont 2020 realizując pro-
jekty:

1. Create, polegający na utworzeniu nowej 
katedry, kierowanej przez światowej klasy 
naukowca, zdolnej do współpracy i konkuren-
cji z instytucjami europejskiej Przestrzeni Ba-
dawczej (program era Chairs; 2,4 mln euro);

2. NaMes, którego celem jest utworzenie mię-
dzynarodowych studiów doktoranckich w za-
kresie nanonauk, o charakterze interdyscypli-
narnym i intersektoralnym (program CoFuNd 
MsCa; 2,3 mln euro);

3. Gotsolar, służący opracowaniu nowych 
materiałów do ogniw słonecznych (program 
Fet-open; 3 mln euro);

4. MetCoPH, którego celem jest przygoto-
wanie makrocyklicznych kompleksów metali 
do zastosowań w  urządzeniach fotonicznych 
(program rIse MsCa; 688 tys. euro).

w Instytucie prowadzi badania prawie 200 
pracowników naukowych, w tym 16 z tytułem 
profesora. Na międzynarodowych studiach 
doktoranckich swoje kwalifikacje podnosi po-
nad 70 młodych naukowców. Instytut przy-
wiązuje szczególną wagę do tworzenia przy-
jaznego środowiska pracy oraz dba o rozwój 
karier naukowców. doceniła to Komisja eu-
ropejska, przyznając Instytutowi w 2014 r. 
prawo do posługiwania się logo Hr excellence 
in research.

Instytut Chemii Fizycznej PaN

ul. Kasprzaka 44/52

01-224 warszawa

tel. +48 22 34 33 108

www.ichf.edu.pl

Instytut 
Chemii Fizycznej PaN

Instytut Chemii Fizycznej PAN realizuje 4 projekty 
w programie Horyzont 2020. Jest koordynato-
rem 3 projektów w obszarach: działania Marii 

Skłodowskiej-Curie (2 projekty) oraz ERA Chairs 
- Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie 

szerszego uczestnictwa. Instytut jest partnerem 
w projekcie FET – przyszłe i powstające technologie. 
Łączna wartość realizowanych projektów wynosi 
8 472 595 euro, z czego wysokość dofinansowa-
nia otrzymana przez Instytut to 5 477 141 euro.



Instytut Metali Nieżelaznych jest partnerem 
w 5 projektach w programie Horyzont 2020. 
Obszary tematyczne realizowanych pro-
jektów to: działania w dziedzinie klimatu, 

środowiska, efektywna gospodarka zaso-
bami i surowce (4 projekty) oraz zaawan-
sowane systemy produkcji i przetwarzania 
(jeden projekt). Wysokość dofinansowania 

projektów to 2 084 250 euro.
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Instytut 
Metali Nieżelaznych

utworzony w 1952 roku Instytut Metali Nieżelaznych 
jest największym instytutem metali nieżelaznych 
w świecie. stanowi centralny ośrodek badawczy 
przemysłu metali nieżelaznych, pracując także dla 
potrzeb innych branż przemysłowych związanych 
z produkcją i zastosowaniami metali nieżelaznych. 
Instytut prowadzi szeroką współpracę z przedsiębior-
stwami oraz aktywną współpracę międzynarodową, 
szczególnie w ramach programów ramowych unii 
europejskiej.

od momentu wejścia w życie Programu ramowego
Horyzont 2020 Instytut aktywnie uczestniczy w skła-
daniu wniosków projektowych w odpowiedzi na 
ogłaszane konkursy w zakresie tematyki surowcowej, 
wyzwań społecznych, jak i nanotechnologii, nowych 
materiałów, w tym inicjatyw technologicznych takich 
jak FoF, sPIre, czy też akcji koordynujących i wspie-
rających. 

Jednym z wielu sukcesów Instytutu jest pozyskanie 
środków finansowych dla 5 projektów realizowanych 
w ramach programu Horyzont  2020, tj.:

1. BIoMore – „Nowa koncepcja eksploatacji górni-
czej głębokich złóż z zastosowaniem biotechnologii 
w celu ekstrakcji metali”,

2. adIr – „Górnictwo miejskie nowej generacji – auto-
matyczny demontaż, rozdział i odzysk cennych mate-
riałów z urządzeń elektronicznych”,

3. MetGrow Plus – „odzysk metali z ubogich rud 
i odpadów Plus”, 

4. INtMet – „zintegrowane innowacyjne układy me-
talurgiczne dla efektywnego wykorzystania polimeta-
licznych, złożonych i ubogich rud oraz koncentratów”, 

5. MsP-reFraM – „wielostronna platforma dla za-
bezpieczenia dostaw metali trudnotopliwych w europie”.

Instytut Metali Nieżelaznych

ul. sowińskiego 5

44-100 Gliwice

tel. +48 32 23 80 200

www.imn.gliwice.pl
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Instytut uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IuNG) został utworzony w 1950 roku. Placówka 
nawiązuje do bogatych tradycji nauk rolniczych w Puławach, sięgających roku 1862 i do osią-
gnięć Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa wiejskiego (1917-1950). IuNG jest 
instytutem badawczym podległym Ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. w 2005 r. IuNG uzy-
skał status państwowego instytutu badawczego. w instytucie pracuje 320 osób, w tym: 28 
profesorów i 75 doktorów. Kierunki badań to: gleboznawstwo, nawożenie, uprawa roli, uprawa 
zbóż i roślin pastewnych, produkcja biomasy na cele energetyczne, hodowla i uprawa chmielu 
oraz tytoniu, wybrane zagadnienia z fitochemii i mikrobiologii rolniczej, ocena różnych systemów 
gospodarowania, regulacja zachwaszczenia w uprawach rolniczych, ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych, biogospodarka. 

działalność IuNG jest ukierunkowana na problemy rozwoju zrównoważonego produkcji rolniczej 
i kształtowania środowiska rolniczego oraz wspieranie decyzji władz administracyjnych i sa-
morządowych. Instytut dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną. Jest upoważniony do oceny 
i opiniowania wszystkich nawozów i substancji użyźniających glebę wprowadzanych na rynek.

Instytut jest dobrze rozpoznawalny w europejskiej Przestrzeni Badawczej, czego dowodem jest 
liczne uczestnictwo w programach ramowych. w 7Pr IuNG realizował 12 projektów, w tym pro-
jekt reGPot nakierowany na rozwój potencjału jednostki. realizuje również międzynarodowe 
projekty w ramach JrC, szwajcarsko-polskiego programu współpracy i era-Net, Mascur, Be-
ras Int., european regional development Fund (erdF), Cost.

Instytut uprawy Nawożenia

i Gleboznawstwa PIB

ul. Czartoryskich 8

24-100 Puławy

tel. +48 81 47 86 700

www.iung.pulawy.pl

Instytut uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa PIB

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-
stwa PIB jest koordynatorem projektu New 

Strategies on Bio-Economy in Poland 
w ramach ERA chairs - Europejska Sieć 
ds. Badań. Wysokość dofinansowania

projektu to 2 449 496 euro.
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Airoptic Sp. z o.o.

Firma airoptic sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem      
i  produkcją zaawansowanych przemysłowych czujni-
ków gazowych. Główne rynki zbytu to usa i kraje eu. 
Firma specjalizuje się w aplikacjach, w których pomiar 
gazu dokonywany jest w czasie rzeczywistym, np. do 
sterowania procesami przemysłowymi, monitoringu 
emisji spalin oraz gazów toksycznych lub wybuchowych. 
systemy airoptic oparte są na własnej technologii la-
serowej, która zapewnia wysoką selektywność i czu-
łość pomiaru. analizatory nadają się m.in. do szybkiej 
analizy gazów w procesach chemicznych, jak para 
wodna, węglowodory, w których konwencjonalne 
metody (np. chromatografia gazowa) nie mogą być

używane ze względu na zbyt długi czas pomiaru. 
Najnowsza generacja systemów Gaseye pozwala na  
pomiar w przeciągu kilku milisekund. systemy Gaseye 
mogą być również stosowane do monitorowania in-
nych gazów takich jak tlen, tlenek węgla, dwutlenek 
węgla, amoniak, siarkowodór, tlenek azotu, węglowo-
dory itp. 

Firma kładzie duży nacisk na działalność badawczo-
-rozwojową w zakresie udoskonalania metod i technik 
pomiarowych do detekcji gazów. Firma uczestniczyła 
w dwóch projektach 7. Programu ramowego: senshy 
oraz widelase. Projekty te pozwoliły firmie zdobyć 
duże doświadczenie w stosowaniu nowych źródeł świa-
tła na średniej podczerwieni do wykrywania gazów. 
Firma m.in. jako pierwsza zastosowała kwantowo ka-
skadowy laser typu ICl (z ang. interband cascade 
laser) w komercyjnym urządzeniu oraz posiada opa-
tentowaną technologię do zdalnego wykrywania par 
alkoholu w wydychanym powietrzu. obecnie airoptic 
realizuje dwa projekty w ramach Horyzont 2020. 
w projekcie Miregas firma występuje jako przemysło-
wy użytkownik końcowy, gdzie zaprojektuje i zbuduje 
spektrometr do zastosowań odwiertniczych oparty 
na nowatorskim źródle światła, natomiast w projek-
cie iCspec zaprojektuje i zbuduje laserowy analizator 
węglowodorów dla rynku petrochemicznego.

airoptic sp. z o.o.

ul. rubież 46H

61-612 Poznań

tel. +48 61 62 72 128

www.airoptic.pl

Firma Airoptic Sp. z o.o. realizuje 2 projekty 
jako partner w międzynarodowych konsor-
cjach projektowych w programie Horyzont 

2020. Projekty realizowane są w obszarach 
technologie informacyjne i telekomunika-
cyjne oraz zaawansowane systemy pro-

dukcji i przetwarzania. Wysokość dofinan-
sowania projektów to 1 518 625 euro.
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IttI sp. z o.o.

ul. rubież 46

61-612 Poznań

tel. +48 61 62 26 985

www.itti.com.pl

ITTI Sp. z o.o.

Firma uczestniczy w 5 projektach w progra-
mie Horyzont 2020 jako partner. Projekty 

realizowane są w ramach obszaru 
bezpieczne społeczeństwa - ochrona wol-
ności i bezpieczeństwa Europy i jej obywa-
teli. Wysokość dofinansowania projektów to 

1 340 075 euro.

IttI sp. z o.o. jest firmą o profilu teleinformatycznym, która od 1996 roku świadczy usługi w sze-
rokim zakresie zagadnień związanych z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
telekomunikacyjnych i informatycznych. siedziba firmy znajduje się w Poznaniu. Główne obszary 
działania IttI to:

- doradztwo It i telekomunikacyjne dla użytkowników końcowych,

- badania stosowane w dziedzinie It i telekomunikacji,

- rozwój innowacyjnych aplikacji i dedykowanego oprogramowania (m.in. w obszarze zarządza-
nia kryzysowego oraz medycznym).

Kompetencje pracowników IttI są wykorzystywane zarówno w projektach konsultingowych dla 
administracji publicznej i sektora prywatnego, jak i w przedsięwzięciach badawczych, realizo-
wanych w ramach programów ramowych Komisji europejskiej (Horyzont 2020, 7Pr, 6Pr i 5Pr), 
w programach europejskiej agencji obrony (eda) oraz w krajowych programach badawczych 
(NCBr i MNisw). Firma opracowuje dedykowane rozwiązania dla europejskiej agencji Kosmicz-
nej (esa).

Ponadto, IttI uczestniczy w organizacjach międzynarodowych, w tym m.in. Public safety Com-
munications europe, Integrated Mission Group for security. Firma jest również członkiem związ-
ku Pracodawców sektora Kosmicznego i wielkopolskiego Klastra teleinformatycznego.
od 2015 r. IttI realizuje pierwszy projekt w ramach programu Horyzont 2020 w obszarze secure 
societies (resIN - Climate resilient Cities and Infrastructures). w 2016 r. firma podpisała kon-
trakty na realizację 4 kolejnych projektów w programie Horyzont 2020.
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Synektik S.A.

synektik s.a.

al. w. witosa 31

00-710 warszawa

tel. +48 22 32 70 900

www.synektik.com.pl

Firma Synektik S.A. koordynuje jeden projekt w programie Horyzont 2020 w obszarze zdrowie, 
zmiany demograficzne i dobrostan w ramach Instrumentu MŚP. Projekt otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 3 687 250 euro na przeprowadzenie I i II fazy badań klinicznych znacznika 

do diagnostyki choroby wieńcowej podczas badania PET (Position Emisssion Tomography).

Firma synektik s.a. dostarcza placówkom medycznym najwyższej jakości produkty, usługi i rozwiązania medyczne 
w trosce o zdrowie i życie ludzkie. synektik to wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań 
z zakresu wysokich technologii, które pomagają placówkom medycznym w doskonaleniu ich funkcjonowania, pod-
noszeniu niezawodności i wydajności. synektik skutecznie realizuje strategię rozwoju w dziedzinie radiofarmacji. 
w 2011 r., jako pierwszy w Polsce, rozpoczął komercyjną produkcję radiofarmaceutyków wykorzystywanych 
w diagnostyce onkologicznej. w 2013 r. spółka zawarła umowę z Hadasit Medical research & development ltd. 
na prowadzenie wspólnych badań nad innowacyjnym znacznikiem do oceny przepływu krwi przez mięsień sercowy 
(kardioznacznika). Następnie, w 2014 r., spółka uruchomiła Centrum Badawczo-rozwojowe w warszawie, gdzie 
prowadzi badania nad nowymi radiofarmaceutykami, w tym znacznikiem do diagnostyki choroby wieńcowej. unia 
europejska wspiera finansowo innowacyjne rozwiązania z dziedziny diagnostyki chorób, czyli właśnie takie, nad 
jakim pracuje synektik. 

Komisja europejska doceniła projekt synektik, którego istotą jest opracowanie nowego, unikatowego w skali świa-
towej narzędzia, które pomoże w ocenie perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyce choroby wieńcowej. dzięki jego 
zastosowaniu w praktyce klinicznej będzie można wcześnie diagnozować zagrożenie zawałem serca u pacjentów. 
Pozyskanie tej dotacji jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju spółki.



21 | KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2016 | biznes - małe i średnie przedsiębiorstwa

Firma tMBK Partners tomasz Kośmider powstała w 1992 roku. Jako firma doradczo-badawcza 
stowarzyszona z międzynarodową firmą konsultingową arthur d. little realizowała – w ramach 
programów PHare sCI-teCH I i II – szereg projektów w zakresie restrukturyzacji polskich instytu-
tów badawczych oraz akcesji Polski do ue w sektorze nauki i techniki. 
tMBK Partners specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zarządzania B+r, innowacjami i transfe-
rem technologii, podejmując jednocześnie prace badawcze we współpracy z instytucjami nauko-
wymi oraz na zlecenie klientów przemysłowych, w tym w programach ramowych ue. 

od 2001 r. prowadzi Biuro Centrum zaawansowanych technologii teCHNoloGy PartNers. 
w 2005 roku nawiązała współpracę z firmą aIrBus i uczestniczyła w wielu zleconych przez 
nią projektach. Projekt PlatForM, który tMBK Partners realizuje obecnie w ramach programu 
Horyzont 2020 jest w pewnym sensie kontynuacją wcześniej wykonanych prac badawczych zwią-
zanych z przewodnictwem elektrycznym polimerowych kompozytów włóknistych.

Celem projektu PlatForM jest stworzenie otwartych pilotażowych linii do przemysłowej pro-
dukcji materiałów kompozytowych o korzystniejszych niż obecnie parametrach elektrycz-
nych i mechanicznych. zadaniem tMBK Partners jest wykonanie pilotażowej linii do produkcji ter-
moplastycznych włóknin z nanorurkami węglowymi (veils – „woalki”). wykonane dotychczas prace 
dają pozytywne wyniki. wykorzystanie tych „woalek” w laminatach poprawia ich właściwości 
elektryczne i mechaniczne, pozwalając jednocześnie na zredukowanie ich wagi. Materiały te 
mają zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i obronnym, jak również 
w medycynie, energetyce, elektronice i budownictwie. 

tMBK Partners tomasz Kośmider

ul. Pawińskiego 5a

02-106 warszawa

tel. +48 22 65 83 607

www.technologypartners.pl

TMBK Partners 
tomasz Kośmider

Firma TMBK Partners Tomasz Kośmider realizuje jeden projekt w programie 
Horyzont 2020 w obszarze nanotechnologie, zaawansowane materiały, 

zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania. Ma status partnera projektu. 
Wysokość dofinansowania to 842 655 euro.
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Vigo system s.a.

ul. Poznańska 129/133

05-850 ożarów Mazowiecki

tel. +48 22 73 35 410

www.vigo.com.pl

Vigo System S.A.

Firma Vigo System S.A. realizuje w programie Horyzont 2020 jako partner 3 projekty 
w obszarze technologie informacyjne i telekomunikacyjne. 
Wysokość dofinansowania projektów to 1 332 275 euro.

Firma VIGo system s.a. została założona w 1987 roku. lata doświadczeń i badań uczyniły firmę 
liderem w produkcji niechłodzonych fotonowych detektorów podczerwieni. wykorzystywana przez 
firmę unikalna technologia umożliwia produkcję urządzeń do bardzo szybkiej i wygodnej detekcji 
promieniowania podczerwonego z zakresu 1 – 16 μm, pracujących w temperaturze otoczenia lub 
chłodzonych za pomocą prostych i tanich chłodziarek termoelektrycznych. Firma stwarza możliwość 
realizacji najbardziej innowacyjnych projektów optoelektronicznych. Potwierdzeniem tego są liczne, 
zakończone sukcesem europejskie granty, w których realizacji VIGo system s.a. uczestniczy od wie-
lu lat. obecnie w ramach programu Horyzont 2020 VIGo system s.a. uczestniczy w tworzeniu 
pilotażowej linii produkcyjnej do obsługi rosnących potrzeb europejskiego przemysłu w dziedzinie 
analizatorów mikro-sensorowych (projekt MIrHaB). Celem projektu jest zapewnienie niezawod-
nych dostaw komponentów fotonicznych średniej podczerwieni (MIr) oraz zmniejszenie kosztów 
inwestycji w celu ich uzyskania. w ramach programu Horyzont 2020 współtworzone są także 
urządzenia  pozwalające na:

– identyfikację śladowych ilości materiałów wybuchowych, do wykorzystania przez policję i inne 
służby mundurowe przy analizie miejsc po wybuchu lub miejsc, w których były tworzone materiały 
wybuchowe (projekt CHeQuers),

– wykrywanie i identyfikację gazów za pomocą średniofalowych źródeł podczerwieni. Główne zasto-
sowania urządzeń to wykrywanie gazów w przemyśle oraz monitoring i analiza środowiska natural-
nego (projekt MIreGas).

Projekty realizowane przez VIGo system s.a. w ramach europejskich grantów pokazują, że Polska  
innowacyjna technologia odgrywa ważną rolę w rozwijaniu nowoczesnych urządzeń i systemów 
na całym świecie.
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astri Polska to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży technologii kosmicznych 
i satelitarnych, którego misją jest promowanie i aktywne uczestnictwo w rozwoju aplikacji oraz 
technologii kosmicznych i satelitarnych we współpracy z największymi polskimi i międzynarodo-
wymi instytucjami przemysłu kosmicznego. Firma specjalizuje się w realizacji projektów finansowanych 
przez unię europejską (projekty z 7. Programu ramowego oraz Horyzontu 2020), europejską 
agencję Kosmiczną oraz Narodowe Centrum Badań i rozwoju z dziedziny elektroniki, optoelek-
troniki, GNss (Global Navigation satellite system), obserwacji satelitarnych, komunikacji sate-
litarnej i robotyki.

od momentu powstania astri Polska bierze aktywny udział w międzynarodowych projektach 
w ramach programów ramowych unii europejskiej (7Pr i Horyzont 2020), związanych z tema-
tyką przestrzeni kosmicznej (reVus, Cleanspace, Faster, C3Po, e-Knot) oraz bezpieczeństwa 
(PraCtICe, ForlaB, d-BoX, loBos, edeN, aNCHor). 

obecnie spółka zaangażowana jest w trzy projekty w Horyzoncie 2020. Projekt e-Knot dotyczący 
budowania silnej współpracy europejskiej w zakresie GNss, poprzez wzmocnienie kontaktów 
pomiędzy edukacją, nauką i przemysłem. Projekt C3Po poświęcony stworzeniu zaawansowa-
nej techniki laserowej komunikacji z obiektami kosmicznymi. Projekt reaCHING out dedyko-
wany bezpieczeństwu społeczeństwa, wspieraniu walki z przestępczością oraz przeciwdziałaniu 
kryzysom i klęskom żywiołowym w europie - to już dwunasty projekt współfinansowany ze środ-
ków unii europejskiej, którego partnerem jest astri Polska. 
astri Polska jest spółką typu joint venture pomiędzy europejskim koncernem przemysłu kosmicznego 
i obronnego – airbus defence and space - space systems oraz wiodącą polską jednostką na-
ukową – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej akademii Nauk.

astri Polska sp. z o.o.

ul. Bartycka 18a

00-716 warszawa

tel. +48 22 10 55 113  

www.astripolska.pl

Astri Polska Sp. z o.o.

Firma Astri Polska  Sp. z o.o. jest partnerem 3 projektów realizowanych w progra-
mie Horyzont 2020. Dwa projekty realizuje z obszaru przestrzeń kosmiczna. Nato-
miast jeden z obszaru bezpieczne społeczeństwa - ochrona wolności i bezpieczeń-
stwa Europy i jej obywateli. Wysokość dofinansowania projektów to 951 208 euro.
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KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź s.a. jest drugim producentem sre-
bra i ósmym miedzi elektrolitycznej na świecie. Grupa 
kapitałowa skupia około osiemdziesięciu podmiotów, 
w których zatrudnienie znajduje blisko 35 tysięcy 
pracowników na całym świecie. 

KGHM Polska Miedź s.a. bierze czynny udział w trzech 
projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 
2020. Największym wyzwaniem dla spółki jest reali-
zacja  zadań w ramach projektu „New Mining Concept 
for extracting Metals from deep ore deposits using 
Biotechnology” (akronim: BioMore), w którym pełni 
prestiżową rolę koordynatora projektu oraz lidera pa-
kietu roboczego numer 3. Podczas 36 miesięcy trwa-
nia projektu planowane jest przeprowadzenie testu de-
monstracyjnego na oddziale produkcyjnym o/zGr.

Kolejnym projektem dotyczącym opracowania inno-
wacyjnej technologii pozyskiwania metali z europej-
skich złóż miedzi jest projekt „Integrated innovative 
metallurgical system to benefit efficiently polymetallic, 
complex and low grade ores and concentrates” (akro-
nim: INtMet), gdzie KGHM Polska Miedź s.a. jest od-
powiedzialny za realizację zadań w ramach pakietu 
roboczego nr 1. dodatkowo, KGHM Polska Miedź s.a. 
pełni rolę partnera projektu dIsIre „Integrated Process 

Control based on distributed In-situ sensors into raw 
Material and energy Feedstock”, w ramach ogłoszenia 
konkursowego sPIre. łączny budżet przypadający na 
KGHM w zakresie projektów dofinansowanych prze-
kracza 1 000 000 euro.

KGHM Polska Miedź s.a. angażuje się w szereg innych 
inicjatyw B+r oraz innowacyjnych o zasięgu między-
narodowym.

KGHM Polska Miedź s.a.

ul. M. skłodowskiej-Curie 48

59-301 lubin

tel. +48 76 74 78 200

www.kghm.com

KGHM Polska Miedź S.A. realizuje 3 projekty 
w programie Horyzont 2020. W dwóch - 
z obszaru zaawansowane systemy pro-
dukcji i przetwarzania - jest partnerem. 
Koordynuje projekt z obszaru działania 

w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywna 
gospodarka zasobami i surowce. To projekt 
BioMOre - New Mining Concept for Extrac-
ting Metals from Deep Ore Deposits using 
Biotechnology. Wysokość dofinansowania 

projektów przekracza 1 000 000 euro.
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Innowacyjność w biznesie, to jedna z kluczowych wartości Mostostal warszawa. Jako jedyna 
firma w całej branży budowlanej w Polsce, prawie dziesięć lat temu powołała własny dział 
Badań i rozwoju, który opracowuje innowacyjne technologie służące wzmocnieniu przewagi 
konkurencyjnej spółki. obecnie dział dysponuje 13-osobową doświadczoną kadrą inżynierską, 
warsztatem produkcyjnym materiałów kompozytowych oraz laboratorium asfaltów i kruszyw. 

Mostostal warszawa wspierając nowe technologie inwestuje nie tylko w rozwój firmy, ale co 
ważniejsze w rozwój polskiej myśli inżynierskiej. dział Badań i rozwoju współpracuje niemal ze 
wszystkimi liczącymi się jednostkami badawczymi w Polsce i wieloma za granicą. Przedmiotem 
zainteresowania firmy są przede wszystkim: zastosowanie nowych materiałów budowlanych, 
efektywność energetyczna i zrównoważone budownictwo, jak również technologie komunikacyj-
no-informacyjne wspomagające prowadzenie procesów produkcyjnych.

w swojej historii dział Badań i rozwoju zrealizował ponad 30 projektów badawczo–rozwojowych 
współfinansowanych z programów ramowych Komisji europejskiej oraz funduszy strukturalnych 
zarządzanych przez agencje krajowe. wysoka skuteczność w pozyskiwaniu grantów została po-
twierdzona przyznaną Mostostalowi warszawa nagrodą Kryształowej Brukselki 2013.

w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Mostostal warszawa s.a. wykorzystuje 
wsparcie w postaci funduszy unijnych począwszy od 6. Programu ramowego. w 7. Progra-
mie ramowym spółka zrealizowała 19 projektów dofinansowanych. Brała także z powodzeniem 
udział w konkursach programów rFCs i CIP. w Horyzoncie 2020 zdobyła już dofinansowanie na 
5 nowych projektów. Podkreślana przez Komisję europejską przewodnia rola, jaką ma pełnić 
przemysł w Horyzoncie 2020 jest oceniana przez spółkę jako bardzo dobry kierunek ewolucji pro-
gramów ramowych na rzecz badań i rozwoju technologicznego.

Mostostal warszawa s.a.

Centrala warszawa

ul. Konstruktorska 11a

02-673 warszawa

tel. +48 22 250 70 00 

www.mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa S.A.

Przedsiębiorstwo Mostostal 
Warszawa S.A. realizuje 

3 międzynarodowe projekty 
w programie Horyzont 2020. 

Firma ma w nich status partnera. 
Wszystkie te projekty są realizo-
wane z obszaru zaawansowane 
systemy produkcji i przetwarza-
nia. Wysokość dofinansowania 

projektów to 741 697 euro.
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Nokia

Nokia to globalny lider oferujący technologie łączące 
miliardy ludzi i urządzeń na całym świecie. Firma, 
wspierana innowacjami cenionych ośrodków badaw-
czo-rozwojowych Bell labs oraz Nokia technologies, 
jest wiodącym dostawcą rozwiązań będących funda-
mentem współczesnego, połączonego świata.

dostarczając najnowocześniejsze oprogramowanie, 
urządzenia i technologie dla każdego typu sieci, Nokia 
zapewnia wyjątkowe wsparcie dostawcom usług, in-
stytucjom rządowym oraz międzynarodowym firmom 
w oferowaniu nowatorskich rozwiązań z zakresu sieci 
5G, usług w chmurze oraz Internetu rzeczy.

w Polsce Nokia zatrudnia ok. 4 500 pracowników, 
w tym blisko 3 500 w centrach r&d (wroclaw, Kraków, 
Bydgoszcz). Polska jest jednym z filarów innowacji 
Nokii, przyczyniając się do rozwoju nowych technolo-
gii, jak lte, 5G, small Cells. specjaliści Nokii w polskich 
centrach r&d wspierają w ten sposób strategię firmy, 
a także jej klientów.

Nokia jest jednym z liderów rozwoju technologii 5G. 
w tym zakresie współpracuje z instytucjami nauko-
wymi, organizacjami międzynarodowymi, branżowy-
mi, czy też operatorami. Przewodniczy 5G Infrastructure 
Public Private Partnership. 

w ramach 5G PPP i programu Horyzont 2020, inżynie-
rowie Nokii w Polsce uczestniczą w międzynaro-
dowych projektach finansowanych przez Komisję 
europejską, niejednokrotnie realizując kluczowe funkcje. 
w szczególności, w projekcie MetIs II koordynują prace 
definiujące architekturę oraz funkcje sieci 5G. z kolei 
w projekcie mmMaGIC kierują integracją rozwiązań 
pozwalających wykorzystać nowe zakresy częstotli-
wości radiowych. Ponadto pracownicy Nokii w Polsce 
aktywnie wspierają prace realizowane w innych pro-
jektach Horyzontu 2020 za pośrednictwem oddziałów 
Nokii w innych krajach.

Nokia solutions and Networks sp. z o.o.

ul. domaniewska 39a 

02-672 warszawa

tel. +48 22 31 19 000

www.nokia.com

Firma Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. 
realizuje 2 projekty w programie Horyzont 

2020. W obu jest partnerem. Projekty 
realizowane są z obszaru tematycznego: 
technologie informacyjne i telekomunika-

cyjne. Wysokość dofinansowania projektów 
to 510 365 euro.



orange Polska jest wiodącym dostawcą usług 
telekomunikacyjnych w Polsce. Posiada naj-
większą infrastrukturę techniczną, wspierają-
cą świadczenie usług w najnowocześniejszej 
technologiach. działa we wszystkich segmen-
tach rynku telekomunikacyjnego, prowadzi 
własną działalność badawczą i wdrożeniową 
w dziedzinie telekomunikacji.
orange Polska konsekwentnie rozbudowuje 
sieć światłowodową. obecnie mogą z niej ko-
rzystać mieszkańcy 16 miast, m.in. warszawy, 
Krakowa, Katowic, łodzi, Bydgoszczy, a już nie-
bawem kolejnych 10 miast, m.in. Częstocho-
wy, Gdyni, Kielc, radomia, torunia. w zasięgu 
FttH jest już ponad 820 tys.gospodarstw do-
mowych. w 2018 r., dzięki wielomiliardowym 
inwestycjom, będzie ich 3,5 mln. równolegle 
firma rozwija zasięg Internetu mobilnego lte. 
Już teraz obejmuje on 90 proc. Polaków, a na 
koniec roku 2016 odsetek ten wzrośnie do 98 
proc. orange jest też rekordzistą prędkości 
transmisji mobilnego Internetu. dzięki agre-
gacji pasm lte, we współpracy z Huawei, 
dostawcą sprzętu dla sieci komórkowej, zre-
alizował transmisję danych o prędkości 1 Gb/s. 
to pierwszy krok w kierunku sieci 5G w Polsce. 
Jednym z kluczowych obszarów działalności 

firmy są innowacje. orange Polska prowadzi 
program akceleracyjny, orange Fab skiero-
wany do startupów, czyli małych i średnich 
firm, z którymi wspólnie rozwija zaawansowane 
technologicznie usługi. do tej pory odbyły się 
trzy edycje programu, do którego zgłosiło się 

łącznie ponad 300 firm. w ramach konkursu 

BIHaPI (Business Intelligence Hackathon aPI) 
firma otwiera się na innowacyjne pomysły, 
aplikacje i usługi tworzone za pomocą otwar-
tych interfejsów programowania (aPI). Konkurs 
miał już trzy edycje, gromadząc liczną spo-
łeczność studencką w warszawie, Poznaniu 
Gdańsku i Krakowie. 
w 2015 r. inicjatywa otrzymała nagrodę w kon-
kursie smart City w kategorii rozwiązanie roku. 

od 2009 r., we współpracy z partnerami firma 
organizuje dni Innowacji, podczas których pre-
zentuje nadchodzące trendy w dziedzinie tele-
komunikacji i nowych technologii. w tym roku 
odbyła się 14. edycja konferencji poświęcona 
tematyce 5G. Partnerami wydarzenia byli 
ericsson, Huawei, Nokia i samsung. 
orange Polska aktywnie uczestniczy w pro-
gramach ue w ramach Horyzont 2020. obec-
nie realizuje w nim dwa projekty w obszarze 
technologie informacyjne i telekomunikacyjne. 
Ma w nich status partnera. łączna wartość 
dofinansowania wynosi  511 000 euro.
w 2010 r. firma otrzymała Nagrodę Kryszta-
łowej Brukselki w kategorii przedsiębiorstw za 
wybitne osiągnięcia uzyskane w Programach 
ramowych ue w latach 1999 - 2009.  
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orange Polska s.a.

al. Jerozolimskie 160

02-326 warszawa

tel. +48 22 52 72 323

www.orange.pl

Orange Polska

Firma Orange Polska realizuje 
2 projekty w programie Horyzont 
2020. Ma w nich status partnera. 

Oba projekty są wykonywane 
w ramach obszaru technologie 

informacyjne i telekomunikacyjne. 
Wysokość dofinansowania 
projektów to 511 000 euro.
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Prof. dr hab. 
Mikołaj Bojańczyk
Profesor Mikołaj Bojańczyk (rocznik 1977) pracuje na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki uniwersytetu 
warszawskiego, gdzie też studiował, obronił doktorat oraz zdobył habilitację. Po doktoracie przez rok pracował 
naukowo na uniwersytecie w Paryżu (postdoc). Jest jednym z najmłodszych profesorów uniwersytetu warszaw-
skiego. Nominację profesorską z rąk Prezydenta rP otrzymał w 2014 roku.

zainteresowania naukowe Profesora Bojańczyka to styk informatyki oraz matematyki i dowodzenie twierdzeń 
o logice w informatyce. dokonania naukowe Profesora zyskały uznanie w kraju i zagranicą. Świadczą o tym liczne 
nagrody, wyróżnienia, członkostwa w międzynarodowych komitetach programowych, publikacje naukowe oraz 
rola lidera międzynarodowych grantów.

Profesor Bojańczyk jest laureatem grantów europejskiej rady ds. Badań Naukowych (european research Council, 
erC). otrzymał starting Grant (expressive Power of tree logics – „sosna” w 7. Programie ramowym ue, 2009-
2014, 799 920 euro) oraz Consolidator Grant (a unified theory of finite-state recognisability – „lIPa” w programie 
Horyzont 2020, 2016-2021, ponad 1 786 tys. euro). Profesor jest jedynym naukowcem w Polsce, który otrzymał 
dwa prestiżowe granty erC w kolejnych programach ramowych.

Profesor Bojańczyk był także liderem polskiej części projektu badawczego Collaborative Project, „FoX” w 7Pr ue 
(2009-2012, ponad 226 tys. euro).

Profesor Mikołaj Bojańczyk jest laureatem m.in. nagrody Presburgera i innych prestiżowych nagród kategorii junior 
(m.in. Nagroda im. ackermanna za doktorat, przyznana przez europejskie towarzystwo logiki w Informatyce, 2005 r.). 
został wyróżniony nagrodą Prezesa rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną (2009 r.). otrzymał nagrodę Mini-
stra Nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2015 r.). Jego wystąpienia na konferencjach 
naukowych nagradzane są wyróżnieniami za najlepsze prace konferencyjne (m.in. najlepsza praca na konferencji 
Pods 2013). Był członkiem komitetów programowych dla konferencji, takich jak lICs, ICalP, Pods czy staCs. 
Jest też członkiem komitetów redakcyjnych czasopism “logical Methods in Computer science”, “aCM transactions 
on Computational logic” oraz serii książek Progress in Computer science and applied logic.

Profesor Bojańczyk pracuje także jako nauczyciel akademicki. wypromował 15 magistrów i 5 doktorów. Jego 
doktoranci też już mają swoje własne dokonania. Paweł Parys dostał w roku 2012 nagrodę Cor Baayen, przyzna-
waną przez erCIM oraz polską nagrodę im. witolda lipskiego w roku 2011. szymon toruńczyk w roku 2012 dostał 
nagrodę im. ackermanna. Michał skrzypczak dostał w 2014 r. nagrodę europejskiego towarzystwa Informatyki 
teoretycznej za najlepszy doktorat oraz nagrodę im. e. w. Betha.
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Prof. dr hab. 
Jarosław Horbańczuk
Profesor Jarosław Horbańczuk aktywnie uczestniczy w europejskich programach badawczych. 
w 7. Programie ramowym koordynował projekt Centre of excellence in Genomics, Biotechnology 
& Quality of animal Products- aNIMBIoGeN in eu (budżet projektu to 1,5 mln euro). Projekt ten 
był podstawą do aplikacji projektowych eraofart i dryse w programie Horyzont 2020. Prof. 
Horbańczuk jest kierownikiem jednostki koordynującej projekt twinning w Horyzoncie 2020: era-
ofart, 2016-18 (budżet 1,1 mln euro). 

w synergii z projektem aNIMBIoGeN in eu koordynował dwa interdyscyplinarne projekty z fun-
duszy ue (PoIG, budżet 54 mln zł), w tym jeden z największych w Polsce - „BIożywNoŚĆ – in-
nowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” (16 jednostek, 350 naukowców).
Profesor jest ekspertem Komisji europejskiej oceniającym projekty badawcze w Horyzoncie 2020. 
Jest członkiem w międzynarodowym zespole ekspertów - animal task Force w Brukseli (od 2012 r.); 
współautorem dokumentu strategicznego white Paper - priorytetowe kierunki badawcze 
w obszarze nauk o zwierzętach w ue do 2020 dla Programu ramowego Horyzont 2020.  Prof. 
Horbańczuk jest w zarządzie Krajowej rady Koordynatorów Projektów Badawczych ue (KraB). 
Prowadził wykłady promujące Horyzont 2020, m.in. w usa (Harvard Medical school), Chinach 
i Polsce.

efekty realizacji jego projektów w ramach 7Pr i Horyzontu 2020 to: autorstwo i współautorstwo 
wielu publikacji z listy JCr, w tym „Nature”, 8 patentów nagrodzonych złotymi medalami na świa-
towych targach wynalazczości w usa (INPeX) i europie (Brussels Innova) oraz możliwość pre-
zentacji wyników badań w wielu krajach, np. usa (Harvard), Kanada, Japonia i europa.

Nagrodzony przez Komisję odznaczeń Królestwa Belgii do spraw wynalazczości Krzyżem Ka-
walerskim za zasługi dla rozwoju wynalazczości europejskiej (2014 r.) i za wybitne osiągnięcia 
międzynarodowe - statuetką Ministra Nauki i szkolnictwa wyższego (2016 r.) i British Innovation 
award (2016 r.).

utworzył w Instytucie Genetyki i Hodowli zwierząt Polskiej akademii Nauk profesjonalne biuro 
wspierania badań w oparciu o doświadczenia earMa (europa) i NCura (usa). Prowadzi liczne 
wykłady i bierze udział w panelach dotyczących instytucjonalnego wspierania badań nauko-
wych w Polsce.
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absolwentka wydziału stosunków Międzynarodowych i Politologicznych na uniwersytecie łódzkim oraz studiów 
podyplomowych „International Marketing Management”. 

od 2006 roku związana z firmą asM - Centrum Badań i analiz rynku sp. z o.o (asM) www.asm-poland.com.pl, świad-
czącą szeroki wachlarz usług badawczych i eksperckich, analizy benchmarkingowe i foresight biznesowy. od 2012 r. 
jako senior Project Manager kieruje pracami działu współpracy Międzynarodowej odpowiedzialnego za aplika-
cję i realizację projektów międzynarodowych. Członek Krajowej rady Koordynatorów Projektów Badawczych ue 
(KraB). Koordynowała działania Branżowego Punktu Kontaktowego dla budownictwa, a od 2014 roku koordynuje 
współpracę asM z regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych ue przy uniwersytecie łódzkim, 
prowadząc wiele szkoleń, mających na celu zwiększenie udziału polskich jednostek w programie Horyzont 2020. 

Jako dyrektor działu w firmie asM koordynuje składanie i opracowuje aplikacje projektowe od początku startu 
programu Horyzont 2020. Kierownik oraz uczestnik 20 projektów realizowanych dla Komisji europejskiej w ramach 
m.in. programów ramowych ue, w tym czterech projektów w Horyzoncie 2020:

• „Building energy renovation through timber prefabricated modules”, www.bertim.eu 

• „Fostering public capacity to plan, finance and manage integrated urban regeneration for sustainable energy 
uptake”, www.fosterreg.eu 

• „Holistic innovative solutions for an Efficient Recycling and recovery of Valuable raw Materials from Com-
plex Construction and demolition waste”, www.hiserproject.eu 

• „Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings for urban sustainability”, www.moeebius.eu 

w projektach odpowiada głównie za zadania związane z wdrażaniem rezultatów projektów badawczych, w szcze-
gólności w zakresie analiz rynku, badań społeczno-ekonomicznych, modeli biznesowych i strategii wykorzystania 
wyników projektu oraz promocją i komunikacją w projekcie.

Prywatnie - miłośniczka podróży, fotografii oraz tenisa. 

Agnieszka Kowalska
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dr inż. 
Norbert Meyer
dr inż. Norbert Meyer jest zatrudniony w Instytucie 
Chemii Bioorganicznej PaN – Poznańskim Centrum 
superkomputerowo – sieciowym (PCss) na stano-
wisku kierownika Pionu technologii Przetwarzania 
danych. Brał udział w projektach 5, 6, 7. Programu 
ramowego oraz programu Horyzont 2020. Ko-
ordynator projektów europejskich rinGrId (6Pr) 
oraz dorII (7Pr), koordynator krajowych projektów 
badawczych, rozwojowych KMd (Krajowy Maga-
zyn danych), KMd2, MaN-Ha. współzałożyciel 
i inicjator Centrum Innowacji Microsoft – programu 
współpracy badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej 
pomiędzy firmą Microsoft oraz PCss (od 2006 
roku). Koordynator współpracy PCss z firmą Hu-
awei w ramach Centrum Innowacji PCss-Huawei 
(od 2015 roku). Jest członkiem komitetów sterują-
cych wielu projektów europejskich H2020, m.in. eu-
rofusion H2020, aarC, INdIGo dataCloud, eudat 
2020, PraCe-4IP, CoeGss. aktywność badawcza 
dr. inż. Norberta Meyera jest skupiona wokół budo-
wy europejskiej infrastruktury przetwarzania i skła-
dowania danych oraz budowy kluczowej infrastruk-
tury badawczej esFrI (european strategy Forum 
on research Infrastructures), eosC (european 
open science Cloud). Członek grup roboczych or-
ganizacji europejskich esFrI oraz e-IrG (e-Infra-
structure research Group), organizacji doradczych 
Komisji europejskiej oraz krajów członkowskich eu. 
Norbert Meyer tworzył w ramach grup eksperc-
kich e-IrG mapy drogowe rozwoju e-infrastruktury 
oraz wytyczne do budowy infrastruktur badaw-
czych esFrI. Członek zespołu oceniającego projek-
ty ostatniej mapy drogowej esFrI 2016.  
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Profesor Grażyna Ptak jest specjalistą w dziedzinie embriologii. Kieruje działem Biotechnologii rozrodu zwierząt 
Instytutu zootechniki PIB w Krakowie. tytuł doktora Nauk Biologicznych otrzymała na uniwersytecie Jagiellońskim, 
promotorem był prof. dr hab. Marian tischner. wiele lat pracowała we włoszech, gdzie otrzymała tytuł Profesora 
Fizjologii zwierząt. wykłada biologię rozrodu i embriologię na uniwersytecie w teramo (włochy). w Progra-
mie ramowym Horyzont 2020 Prof. Grażyna Ptak jest koordynatorem jednego z największych projektów twinning 
pt. epigenetic risk assesment of assisted reproductive technologies (H2020-twinn-2015, akronim eraofart, 
Ga692185, na kwotę 1 176 700 euro), badającym możliwości wystąpienia zaburzeń epigenetycznych u zarod-
ków i płodów. Prof. Ptak postawiła na rozwój młodej międzynarodowej kadry naukowej, stąd udział włoskich 
i niemieckich naukowców w projekcie.

w latach 2008-2014 Prof. Grażyna Ptak koordynowała projekt finansowany z najbardziej prestiżowego programu 
erC Ideas pt. expression and Methylation status of Genes regulating Placental angiogenesis in Normal, Cloned 
and Monoparental sheep Foetuses (akronim angioplace, Ga 210103) oraz dwa projekty British Council, a także 
projekty włoskiej agencji nauki. 

Poza indywidualnymi sukcesami aplikacyjnymi, Prof. Ptak wspiera badania wieloośrodkowe, kierując pakietem za-
dań w projekcie 7. Programu ramowego FeCuNd (research and Innovation Programme, Ga 312097, na kwotę 
3 000 000 euro). aktualnie bierze czynny udział w 3 europejskich programach Cooperation in science and tech-
nology (Cost), tworzących sieć ponad 100 ekspertów z 21 krajów. ostatni, już czwarty z projektów Cost został 
przygotowany w ramach H2020 (Cost oC-2016-1) i wysłany do oceny w kwietniu 2016 r.

Prof. Ptak jest ekspertem Ke w programach: Maria skłodowska-Curie oraz research and Innovation staff exchan-
ge (rIse) w H2020, a poprzednio w 7Pr oraz ekspertem Ministerstwa Nauki we włoszech i Portugalii.

Jej dorobek obejmuje publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, jak „Nature”, „Biotechno-
logy” i PNas. 

Prof. dr hab.
Grażyna Ptak
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dr Fernando solano donado pracuje na Politechnice warszawskiej w zakładzie sieci
i usług teleinformatycznych na wydziale elektroniki i technik Informacyjnych Politechniki war-
szawskiej od 2008 roku. we wrześniu 2010 roku został adiunktem dydaktyczno-naukowym na 
Pw. Prowadzi przedmiot Internet rzeczy oraz projekty ze studentami w z zakresu innych przed-
miotów. dr solano interesuje się szczególnie dziedziną Internet rzeczy i sieci sensorów Bez-
przewodowych.

dr solano przygotował cztery wnioski projektowe, konkurujące o finansowanie w różnych pro-
jektach Komisji europejskiej (Ke). trzy z czterech projektów - Goldfish, VIBI, Goldfish-enlarged, 
microMole - zostały sfinansowane przez Ke w ramach 7. Programu ramowego oraz programu 
Horyzont 2020. 

dr solano pełnił rolę koordynatora we wszystkich złożonych wnioskach, które zaowocowały dwo-
ma projektami - tj. FP7 Goldfish-enlarged oraz H2020 microMole. w przypadku każdego projektu 
dr solano był pomysłodawcą, a także aktywnie wyszukiwał partnerów konsorcjum, przydzielał im 
role, koordynował przygotowanie propozycji oraz sam przygotował większość wniosku. dr solano 
był główną osobą odpowiedzialną za projekt oraz główną osobą kontaktową dla Ke w fazie ne-
gocjacji i wykonywania projektu. 

Jako koordynator projektu FP7 Goldfish-enlarged dr solano współpracował z 7 organizacjami 
(13 zespołami badawczymi) z 6 krajów europejskich, 3 z ameryki łacińskiej, jednym z azji oraz 
z organizacją Narodów zjednoczonych (oNz). Projekt Goldfish-enlarged trwał 42 miesiące. wy-
sokość grantu z Ke to 2,1 miliona euro. 

Projekt H2020 microMole został rozpoczęty we wrześniu 2015 roku. zgodnie ze statystykami KPK 
po 158 konkursach w programie H2020 (stan na listopad 2015) projekt microMole był jedynym 
projektem typu Innovation actions koordynowanym przez polską instytucję wśród 57 polskich 
koordynacji. obecnie w ramach H2020 microMole dr solano współpracuje z 11 organizacjami 
(15 zespołami badawczymi) z całej europy. Na ten projekt Ke przyznała grant o wysokości 5 mi-
lionów euro. 

w obu projektach dr solano przyjął dodatkowo rolę work-package lidera, związaną m.in. z roz-
powszechnianiem i wdrożeniem rezultatów projektu.

w 2015 roku dr solano założył firmę Blue technologies sp. z o.o. w Polsce, z celem wdrażania 
rezultatów projektów 7Pr Goldfish-enlarged oraz H2020 microMole.

dr Fernando Solano Donado



KIM JESTEŚMY

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych to zespół ekspertów z unikatową wie-
dzą popartą wieloletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie badawczych i innowa-
cyjnych programów europejskich.

NASZA OFERTA

realizując nasze cele oferujemy Państwu bezpłatne usługi eksperckie obejmujące:

szkolenia, warsztaty i konferencje,

konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków 
projektowych i realizacji projektów, 

działania mentoringowe dla zespołów zainteresowanych 
złożeniem wniosku do programu Horyzont 2020,

porady finansowo-prawne na etapie przygotowania 
i realizacji projektów,

poszukiwanie partnerów do konsorcjów międzynarodowych,

udzielanie informacji indywidualnym naukowcom o innych   
możliwościach finansowania badań – granty i stypendia 
zagraniczne,

pomoc zagranicznym naukowcom przyjeżdżającym do Polski.

SIEĆ KPK

Koordynujemy działalność sieci KPK skupiającej kilkudziesięciu ekspertów w KPK PB ue oraz 
11 regionalnych Punktach Kontaktowych ulokowanych w największych ośrodkach akade-
mickich w całej Polsce. 
łączy nas wspólny cel – zwiększenie polskiego uczestnictwa w programie Horyzont 2020.

w publikacji zostały wykorzystane materiały nadesłane przez nominowanych oraz dane statystyczne opracowane przez KPK PB ue 
na podstawie materiałów Komisji europejskiej. 

Publikacja wydana przez:

Instytut Podstawowych Problemów techniki PaN, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych ue.
Publikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i szkolnictwa wyższego.



orGaNIzatorzy

PatroNI MedIalNI

ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, tel. +48 22 828 74 83, www.kpk.gov.pl



www.kpk.gov.pl

Krajowy PunKt KontaKtowy ProGraMów BadawCzyCH ue

Naszą misją jest wsparcie polskich podmiotów w skutecznym aplikowaniu o środki 

w europejskich programach badawczych i innowacyjnych. Działamy na rzecz polskich 

liderów badań i innowacji: naukowców, jednostek naukowo-badawczych, przed- 

siębiorstw i wszystkich zainteresowanych. Istniejmy od 1999 r. Od 2014 r. pełnimy 

funkcję KPK do PR Horyzont 2020, Euratom Fission, inicjatywy IMI2, Euraxess, jako 

jednostka wyłoniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze kon-

kursu. Funkcjonujemy w strukturze Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.


