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Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozpoczęcie prac nad nowym programem ra

mowym Horizon Europe to doskonały moment 

na podsumowanie osiągnięć poprzednich progra

mów i spojrzenie w przyszłość. To też okazja do wyzna

czenia celów, jakie chcemy osiągać, jeżeli chodzi o rozwój nauki w Polsce. 

Jesteśmy w przededniu wdrożenia ustawy głęboko reformującej szkolnictwo wyższe i naukę, 

czyli Konstytucji dla Nauki. Podstawowym założeniem, leżącym u jej podstaw, jest doskona

łość naukowa i dydaktyczna, których nie sposób rozwijać bez współpracy międzynarodowej. 

Inicjatywy europejskie – takie jak Horyzont 2020 czy Horizon Europe – mogą być  

instrumentami, które pomogą polskim jednostkom naukowym w  drodze do dosko

nałości, a także umocnią współpracę międzynarodową między krajami UE oraz part

nerami spoza Europy. Żadna jednostka naukowa nie będzie mogła mówić o sukcesie  

we wdrażaniu rozwiązań nowej ustawy bez obecności w tego typu programach. 

Chcę zapewnić o wsparciu, które MNiSW będzie oferowało takim jednostkom. Szkolenia, 

mentoringi, dni brokerskie oraz warsztaty przygotowujące do składania wniosków są 

już od wielu lat obecne w portfolio działań Krajowego Punktu Kontaktowego. Wspól

nie z ekspertami KPK staramy się odpowiadać na potrzeby środowiska naukowego,  

czy to lobbując za odpowiednimi rozwiązaniami w Brukseli, czy uruchamiając instru

menty wsparcia dla naukowców. 

Dotychczasowe zaangażowanie polskiego środowiska naukowego w  programy  

ramowe było nieznaczne, biorąc pod uwagę potencjał naszego kraju. Widać to w licz

bie grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, czy w wysokości pozyskanego 

finansowania. Musimy to zmienić – oto nasz główny cel.

Najbliższe lata są szansą na to, abyśmy podążyli drogą innowacyjności i umiędzyna

rodowienia badań. Mamy w kraju znakomitych naukowców, kreatywnych wynalazców 

i świetnie wykształconych specjalistów. Aktywne zaangażowanie polskich podmiotów 

w międzynarodowe projekty badawcze jest kluczowe dla rozwoju nauki i gospodarki. 

To dlatego tak bardzo zależy nam na zwiększeniu uczestnictwa zarówno w Horyzoncie 

2020, jak i kolejnym programie ramowym. 

W  tym roku mija 20 lat polskiej obecności w  programach ramowych UE. Wyko

rzystajmy dotychczasowe doświadczenia i  kompetencje, aby kolejne 20 lat było  

pasmem polskich sukcesów. 5



Carlos Moedas
European Commissioner  

for Research, Science and Innovation

I am very pleased to be part of the anniversary 

celebrations marking 20 years of Polish partici

pation in EU research framework programmes. 

Let me congratulate the country’s research and 

innovation community for their growing involve

ment in our programmes over the years thanks  

in large part to the Polish National Contact System, which 

I know cooperates closely with counterparts across the EU.

The Polish authorities have made valuable contributions to the ongoing debate on re

search and innovation in Europe. We have a common conviction that forwardlooking 

EU investments in this area help create a better future for our citizens, tackling socie

tal challenges, and boosting productivity and competitiveness. Of course, EU invest

ments should go hand in hand with those at national level, and policy reforms. With 

its skilled and welleducated population, and a share of tertiary education graduates 

well above EU average, Poland is very well placed.

I am particularly happy to see that a major reform, taking into account key recommen

dations of the international Peer Review, conducted by the Horizon 2020 Policy Sup

port Facility at the request of Polish authorities, the Constitution for Science. The re

form should increase the openness of the Polish science, create favourable conditions 

for knowledge flows, and encourage teaching quality, scientific excellence and impact.

As you know, the Commission is busy preparing its proposal for the future frame

work programme incorporating lessons learnt from its predecessor, with the 

overarching principles of excellence, openness and impact. The programme will 

represent an evolution rather than a revolution. Nonetheless, it will still include ex

citing new elements. In particular, these relate to our plans for missions, to really  

focus part of our efforts on tangible goals relevant to citizens, and to the European  

Innovation Council (EIC), which is designed to fill a gap at European level for helping 

innovative companies create and scaleup new markets.

I look forward to seeing Poland continue and increase its involvement in our programmes.6



Dr inż.  
Zygmunt Krasiński
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego 

Programów Badawczych Unii Europejskiej

Prawie 6800 polskich zespołów uczestniczyło lub 

uczestniczy w projektach programów ramowych Unii 

Europejskiej (PR), począwszy od 5PR, a ok. 1350 zespo

łów w Horyzoncie 2020 (H2020). Uzyskane dofinansowa

nie dla polskich podmiotów przekroczyło 1 mld euro. To znacz

nie poniżej naszego potencjału i oczekiwań. Pozycja Polski musi się zmienić i  jesteśmy 

na dobrej drodze, by tak się  stało. Wciąż wyzwaniem dla Europy jest nierównomierna 

dystrybucja środków H2020. Polscy eksperci przedstawiają stanowisko, aby przy zacho

waniu kryterium doskonałości projektów, stworzyć efektywny model uczestnictwa dla 

wszystkich regionów i wrócić do głównego celu PR, jakim jest wzrost konkurencyjności UE  

na rynku globalnym. Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest zbudowanie zintegrowane

go rynku badań i innowacji w Europie. To się do tej pory nie udało. Efekty przyniosły dzia

łania Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

aktywizujące polskich ekspertów w zakresie przygotowywania i oceny konkursów, a tak

że oceny wdrażania programów ramowych UE. Wpłynęliśmy na wprowadzenie zmiany za

sad wynagradzania w H2020. Zwiększył się udział polskich ekspertów oceniających wnio

ski w H2020. W konsultacjach oceny śródokresowej H2020 Polska zajęła wysoką pozycję  

pod względem liczby przesłanych opinii, a w pracach Grupy Wysokiego Szczebla, która 

przedstawiła rekomendacje dotyczące przyszłości badań i  innowacji w UE, uczestniczy

ła Polka. Przygotowaliśmy stanowisko do 9PR. A dzięki zaangażowaniu ekspertów w ra

mach grup doradczych KPK, wprowadziliśmy do wybranych konkursów H2020 na lata  

20182020 korzystne zapisy i instrumenty, w tym nowy instrument – Widening Fellowships 

oraz kryteria selekcji projektów włączające szerzej nowe kraje członkowskie. 

Rola programów ramowych UE cały czas rośnie. Wyrażam nadzieję, że zwiększy się też 

zainteresowanie programami ramowymi w  Polsce. Jest to konieczne dla wzmocnienia  

doskonałości naukowej i podniesienia innowacyjności. Przed nami stoją poważne wyzwa

nia. Dziękując ekspertom Sieci KPK za dotychczasowe działania, wspierające wnioskodaw

ców w drodze do uzyskania i realizacji projektów, życzę polskim instytucjom sukcesów 

w zdobywaniu grantów. Liczymy, że wspólne działania przyczynią się do otwarcia nowego 

etapu aktywnego uczestnictwa Polski w programach ramowych UE. 7
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W KPK pracuje 
kilkudziesięciu 

wysokiej klasy ekspertów 
posiadających wiedzę z zakresu 

programów europejskich, 
budowy konsorcjów, prowadzenia 

negocjacji, przygotowania 
wniosków projektowych, lobbingu, 
koordynacji i rozliczeń formalno-

-finansowych projektów.
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Prof. dr hab. inż.  
Tadeusz Burczyński
Dyrektor Instytutu Podstawowych  

Problemów Techniki PAN

Członek korespondent PAN

Krajowy Punkt Kontaktowy Progra-

mów Badawczych Unii Europejskiej 

(KPK) powstał w  Instytucie Podsta-

wowych Problemów Techniki Polskiej 

Akademii Nauk (IPPT PAN) w 1998 roku 

w  celu wspierania uczestnictwa polskich 

jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz 

innych podmiotów w 5. Programie Ramowym UE. 

To był początek formalnego udziału Polski w programach ramowych wyprzedzający 

przyjęcie Polski do UE w 2004 roku. KPK w kolejnych programach ramowych: 6PR, 

7PR oraz Horyzoncie 2020 jest stale organizacyjnie związany z IPPT PAN.

Przyjęte w  1998 roku rozwiązanie lokalizujące KPK w  IPPT PAN wzorowane było  

na rozwiązaniu niemieckim, w którym niemiecki KPK jest umiejscowiony w instytucie 

badawczym. Z obecnej perspektywy widać, że było to trafne rozwiązanie, zapewnia-

jące z jednej strony, niezależność ekspercką pracowników KPK, a z drugiej, pełną ich 

operatywność w stosunku do ośrodka rządowego – ministerstwa, zajmującego się na-

uką i finansującego działalność KPK na podstawie odpowiedniej umowy pomiędzy mi-

nisterstwem i IPPT PAN. W każdym kolejnym programie ramowym umiejscowienie KPK 

w IPPT PAN było rozstrzygane w wyniku konkursu na prowadzenie działalności infor-

macyjnej o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, 

prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów. Dla bar-

dziej zaawansowanych beneficjentów proponowane są pogłębione usługi konsulta-

cyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz mentoring.

W  KPK pracuje kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających wiedzę  

z  zakresu programów europejskich, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, 

przygotowania wniosków projektowych, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-

-finansowych projektów. 

IPPT PAN, jako największy instytut PAN w dziedzinie nauk technicznych, posia-

dający najwyższą kategorię naukową A+, wspiera organizacyjnie działalność 

KPK od 20 lat. 11



6691 
uczestnictw 
w projektach

20 mln € 
– największy grant 
koordynowany 
przez Polskę

Najwięcej 
grantów zdobył 
Uniwersytet 
Warszawski

263

1 mld 
77 tys. € 
uzyskała 
Polska z programów ramowych  
(dane od 1998 do lutego 2018 r.)

Prawie

15 tys. 
partnerów 
w projektach

120 
liczba opinii nadesłanych 
przez Polaków do 
śródokresowej oceny H2020, 
co dało nam 9. miejsce 
wśród krajów, które 
zabrały głos

Konkurs NAS-2

64%  
dofinansowanych 
wniosków 
było z Polski

190 tys.  
uczestników 
naszych 
wydarzeń

Prawie 

150 tys.  
udzielonych 
konsultacji

Prawie 

3 tys. 
wydarzeń 
(warsztatów, 
szkoleń, 
konferencji,
spotkań 
brokerskich,)61 

laureatów 
Kryształowej 
Brukselki

12 tys.  
odbiorców 
naszej komunikacji 
(newsletter, biuletyn, TT, FB)

794 
polskie
koordynacje

21 
polskich 
projektów 
REGPOT

49 
polskich projektów
Transfer of Knowledge 
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20 lat w liczbach 
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KPK 
odegrało 

istotną rolę w okresie 
przedakcesyjnym, 

reprezentując polskie interesy. 
Mieliśmy wkład w programowanie 

pierwszych funduszy 
strukturalnych w kraju, a poprzez 

współpracę z prof. Jerzym 
Buzkiem (wówczas europosłem 

sprawozdawcą) 
w przygotowanie 

7PR.
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Dr inż. Andrzej Siemaszko
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego  

Programów Badawczych UE w latach 1999-2014

Dwudziestolecie KPK to znakomita okazja do 

podsumowania działalności, ale też do refleksji. 

Warto przypomnieć, że 20 lat temu polska nauka 

weszła do Unii Europejskiej jako pierwszy sektor 

naszego życia społeczno-gospodarczego. Mogliśmy 

już uczestniczyć w projektach 4. Programu Ramowego 

(4PR), a pełne prawa otrzymaliśmy w 5PR, stając się krajem 

stowarzyszonym. Pracownicy KPK nie tylko pomagali potencjalnym uczestnikom 

programów ramowych, ale pełnili też funkcje eksperckie i doradcze w Brukseli. 

KPK odegrało istotną rolę w okresie przedakcesyjnym, reprezentując polskie interesy, 

czego przykładem był np. lobbing dla uruchomienia konkursu Newly Associated States 

(NAS). Próbowaliśmy przenieść do Polski inicjatywy unijne. Staliśmy się inicjatorami 

systemu Polskich Platform Technologicznych i Centrów Doskonałości, prowadziliśmy 

programy nakierowane na rozwój Regionalnych Strategii Innowacji, wspieraliśmy 

wymianę akademicką. Mieliśmy wkład w  programowanie pierwszych funduszy 

strukturalnych w kraju, a poprzez współpracę z prof. Jerzym Buzkiem (wówczas 

europosłem sprawozdawcą) w  przygotowanie 7PR. W  międzyczasie powstały 

agencje rządowe NCBR i NCN, a ostatnio NAWA, które dopełniły strukturę ekosyste-

mu innowacji i oficjalnie reprezentują Polskę. KPK mógł się skoncentrować na dzia-

łaniach szkoleniowych.

Jednakże zmieniły się programy ramowe, są w znacznym stopniu podporządkowane 

potrzebom przemysłu europejskiego. Nastąpiła koncentracja działań, która powodu-

je, że 20% uczestników przejmuje prawie 90% środków w programie Horyzont 2020. 

Wiele komitetów zostało zepchniętych w formułę fasadowości. Powstały zamknięte 

kluby przemysłowo-badawcze. By przełamać bariery, potrzebne są działania eks-

perckie. Myślę, że tutaj nadal ważna jest misja dla KPK – aktywizacja działań w Bruk-

seli, obecność w  Grupach Roboczych, Platformach, a  także działalność ekspercka 

podparta rozeznaniem polskiego potencjału badawczego i  inicjatyw wynikających  

ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Wszystko wskazuje na to, że aby myśleć o sukcesach w 9PR to warto pomyśleć  

o silnym biurze lobbingowym KPK w Brukseli. 15



Pomysł nagradzania polskich instytucji, naukow-

ców i  przedsiębiorców narodził się w  ostatnim 

roku realizacji 5. Programu Ramowego (1998-

2001). Dr Andrzej Siemaszko, ówczesny dyrektor 

Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Ba-

dawczych UE (w latach 1999-2014), zaproponował 

ustanowienie nagrody dla najlepszych i  najbar-

dziej aktywnych polskich jednostek naukowych 

i przedsiębiorstw, uczestniczących w programach 

ramowych UE. Idea ta spotkała się z  uznaniem 

środowiska. Swoją oryginalnością zwróciła też 

uwagę Komisji Europejskiej, ponieważ wcześniej 

żaden kraj, uczestniczący w  programach ramo-

wych, nie wyszedł z  inicjatywą nagradzania naj-

lepszych ich uczestników.

W  ostatnich latach nagrody przyznane zostały  

w: 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2013 oraz  

2016 roku. 

Kryształowe Brukselki 2018 podsumowują okres 

ostatnich 20 lat uczestnictwa Polski w  Progra-

mach Ramowych Badań i  Innowacji UE, począw-

szy od 5. Programu Ramowego, poprzez 6. i  7. 

Program Ramowy i  skończywszy na Programie 

Ramowym Horyzont 2020.

Listę laureatów z ośmiu edycji Nagrody Kryszta-

łowej Brukselki publikujemy na www.kpk.gov.pl

Kryształowa Brukselka – inicjatywa 
Krajowego Punktu Kontaktowego 

Programów Badawczych UE
Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 roku za 

sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej. 
Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem 
za ich uczestnictwo w międzynarodowych projektach badań i rozwoju, 

innowacyjność i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.
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Kryształowe 
Brukselki 2018 
podsumowują  

okres ostatnich  
20 lat uczestnictwa 

Polski w Programach 
Ramowych Badań 

i Innowacji UE
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Programy ramowe 
wspierają cały proces 
innowacyjny. Ich rola 

prawdopodobnie będzie
znacząca także w kolejnej 

perspektywie finansowej UE. 
Przed Krajowym Punktem 
Kontaktowym stoją więc 

poważne wyzwania.
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Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

Obchody dwudziestolecia działalności Kra-

jowego Punktu Kontaktowego i  polskiego 

uczestnictwa w  programach badawczych 

Unii Europejskiej to okazja do podkreślenia 

istoty relacji pomiędzy światem nauki i bizne-

sem. To również dobry moment do pokazania roli 

programów badawczych w budowaniu międzynaro-

dowych powiązań. Wsparcie, jakie uzyskują beneficjenci, 

to nie tylko pomoc finansowa w prowadzeniu badań i komercjalizacji ich wyników,  

ale przede wszystkim szansa na pozyskanie wiedzy i  doświadczeń oraz możliwość  

realizacji projektów w międzynarodowym otoczeniu. 

Rozwój gospodarczy oparty o  wiedzę, dane i  doskonałość organizacyjną to jeden  

z celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zmiany, jakie nastąpiły w ostat-

nich latach w Polsce, mają pozytywne przełożenie na zaawansowanie technologiczne 

gospodarki. Zwiększyła się świadomość roli, jaką dla rozwoju odgrywają innowacyjne 

przedsiębiorstwa, budujące naszą przewagę konkurencyjną w oparciu o wyniki prac 

badawczo-rozwojowych. 

Przed nami jednak wciąż jeszcze wiele wyzwań w zakresie pobudzania innowacyjno-

ści polskich przedsiębiorstw. Ich skalę wskazują nam międzynarodowe rankingi inno-

wacyjności oraz analiza statystyk udziału polskich instytucji w Programie Ramowym  

Horyzont 2020. Naszą ambicją jest zwiększenie zaangażowania Polski w Horyzoncie 

2020, zwłaszcza zwiększenie liczby koordynowanych przedsięwzięć. 

Programy ramowe wspierają cały proces innowacyjny. Ich rola prawdopodob-

nie będzie znacząca także w kolejnej perspektywie finansowej UE. Przed Krajowym  

Punktem Kontaktowym stoją więc poważne wyzwania. Dziękując ekspertom KPK  

za dotychczasowe działania, wspierające polskich wnioskodawców w drodze do uzy-

skania wsparcia w programach badawczych UE, życzę polskim beneficjentom tych pro-

gramów sukcesów w realizowanych projektach. 19



Prof. Stefan Dziembowski Starting Grant ERC, 

wspierający nowatorskie badania przekraczające 

obecne granice wiedzy, otrzymał w  2007 roku, 

jako pracownik Uniwersytetu Sapienza w Rzymie. 

Projekt badawczy Cryptography on non-trusted 

machines, dofinansowany na 0,87 mln euro, prze-

niósł na UW, stając się pierwszym polskim na-

ukowcem, a  także pierwszym pracownikiem UW, 

który zdobył ten prestiżowy grant. Projekt doty-

czył kryptologii, czyli dziedziny nauki na pograni-

czu matematyki i informatyki. Kryptografia, która 

kojarzy się z  działaniami służb wywiadowczych, 

znajduje wiele zastosowań w  gospodarce cyfro-

wej. Nad ich rozwojem pracuje zespół badaczy 

kierowany przez prof. Dziembowskiego. Prace do-

tyczą m.in. kryptograficznych aspektów cyfrowej 

waluty bitcoin.

Prof. Piotr Sankowski, jako jedyny dotąd na-

ukowiec pracujący na polskiej uczelni, zdobył 

3 granty ERC. Pierwszy grant ERC o  wysokości  

1 mln euro otrzymał w  2010 roku na projekt 

PAAl – Practical Approximation Algorithms.  

Badania dotyczyły projektowania i  analizowa-

nia szybkich algorytmów aproksymacyjnych dla 

problemów obliczeniowo trudnych. W  2015 roku  

prof. Sankowski otrzymał grant Proof of Concept 

ERC – 150 tys. euro na komercjalizację wyni-

ków badań w  projekcie Practical Approximation  

Algorithms – Proof of Concept. A  w  2017 –  

Consolidator Grant ERC – 1,5 mln euro – na pro-

jekt Towards Unification of Algorithmic Tools 

(TUgbOAT, z  ang. holownik). W  ramach projektu 

prof. Sankowski będzie tworzył nowe uniwersal-

ne algorytmy, które zawsze dają najlepsze wyniki 

niezależnie od instancji problemu. Profesorowi 

Sankowskiemu udało się połączyć aspekty na-

ukowe i wdrożeniowe swoich badań poprzez za-

łożenie i prowadzenie spółki MIM Solutions. 

Od 2007 roku ERC przyznała naukowcom z Polski 

28 grantów – 14 z  nich trafiło do UW. ERC przy-

znaje granty w czterech kategoriach: ERC Starting 

Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant 

oraz ERC Proof of Concept. Naukowcy z UW są lau-

reatami wszystkich tych kategorii.

Na zdjęciu prof. Stefan Dziembowski (z lewej),

prof. Piotr Sankowski (z prawej).

Zaszyfrowany sposób na granty ERC 
Pierwszy grant Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych (European 

Research Council – ERC) przyznany 
Polakowi zdobył  

prof. Stefan Dziembowski, 
naukowiec z Uniwersytetu 

Warszawskiego. 
UW jest też macierzystą uczelnią 
Polaka, który posiada najwięcej 

prestiżowych grantów ERC –  
prof. Piotra Sankowskiego. 

Największa uczelnia w kraju  
jest zarazem tą, do której  
trafiło najwięcej w Polsce  

grantów ERC. 
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Od 2007 roku 
ERC przyznała 

naukowcom z Polski 
28 grantów – 14 z nich 

trafiło do Uniwersytetu 
Warszawskiego.
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Nie bez znaczenia 
jest też wpływ 

punktów kontaktowych 
na kształtowanie warunków 

realizacji projektów. Krajowy Punkt 
Kontaktowy wraz z ekspertami 

komitetów programowych 
Horyzont 2020 wpływa na zmiany 

niekorzystnych regulacji dla 
polskich jednostek – m.in. 

zapisów dotyczących zasad 
wynagradzania.
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Prof. Jerzy Duszyński 
Prezes Polskiej Akademii Nauk 

Programy Ramowe Unii Europejskiej to  

potężne źródło finansowania badań  

i  innowacji w  Europie. Obecny Program Ra-

mowy – Horyzont 2020 (H2020) to ponad  

77 mld euro na nowatorskie projekty badawcze  

i wdrożeniowe. Do Polski, niestety, wciąż trafia nie-

wielki strumień tego finansowania, zatem promowanie 

programu H2020, ale także współpracy międzynarodowej, mobilności jest niezbędne, 

aby Polska nauka nie pozostawała w izolacji i była aktywnym partnerem europej-

skiej przestrzeni badawczej. 

Zasady finansowania projektów i  procedury konkursowe H2020 różnią się zna-

cząco od programów krajowych, co sprawia, że naukowcy oraz administracja jed-

nostek naukowych potrzebują wsparcia w  odnalezieniu się w  gąszczu regulacji 

unijnych. Krajowy Punkt Kontaktowy od blisko dwudziestu lat przekazuje informa-

cje o  zbliżających się konkursach, przedstawia wymagania Komisji Europejskiej  

i zaprasza urzędników z Brukseli, którzy szczegółowo objaśniają zapisy nie zawsze 

jasnych zapisów konkursowych. 

Zdecydowana większość projektów H2020 realizowana jest w zespołach naukowych 

z kilkunastu krajów. Dobrze działający punkt kontaktowy ułatwia dołączenie do mię-

dzynarodowych konsorcjów projektowych, promuje sukcesy polskich naukowców 

i ich międzynarodową rozpoznawalność. 

Nie bez znaczenia jest też wpływ punktów kontaktowych na kształtowanie warun-

ków realizacji projektów. Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z ekspertami komitetów 

programowych H2020 wpływa na zmiany niekorzystnych regulacji dla polskich jed-

nostek – m.in. zapisów dotyczących zasad wynagradzania. Eksperci z  komitetów 

programowych mogą wywierać nacisk na Komisję Europejską, aby ogłaszane były 

konkursy w obszarach, które są mocną stroną polskiej nauki.

Podsumowując – efektywnie działający punkt kontaktowy to ogromne wsparcie  

dla naukowców i administracji naukowej oraz szansa na dalsze zwiększanie pozy-

skiwania środków na naukę i innowacje z budżetu unijnego. 23



Projekt był koordynowany przez Przemysłowy In-

stytut Automatyki i Pomiarów PIAP w latach 2008-

2012, w ramach 7. Programu Ramowego, w obsza-

rze Bezpieczeństwo. 

Założeniem do opracowania systemu TALOS było 

wsparcie nadzoru wielkich obszarów granic lądo-

wych i pomoc w wykrywaniu, śledzeniu i przechwy-

tywaniu przez Straż Graniczną osób usiłujących bez-

prawnie przekroczyć granicę pomiędzy punktami 

kontroli. System został zaprojektowany w  oparciu 

o rozwiązania robotyczne, wyposażone w zdolność 

autonomicznego działania. 

Konwencjonalne systemy nadzoru granic opiera-

ją się na kosztownych statycznych instalacjach 

montowanych wzdłuż granicy, których główną 

funkcjonalnością jest obserwacja. W  projekcie TALOS 

opracowano koncepcję łatwego w transporcie, mo-

dularnego, autonomicznego systemu nadzoru gra-

nic, składającego się z  bezzałogowych pojazdów 

naziemnych i  powietrznych, naziemnych wież ob-

serwacyjnych umieszczonych na platformach mo-

bilnych, oraz centrum dowodzenia zapewniającego 

łączność pomiędzy elementami znajdującymi się 

w terenie a właściwą jednostką Straży Granicznej. 

Głównym rezultatem projektu był demonstrator 

technologii na poziomie gotowości technologicz-

nej 6 (TRL6), składający się z centrum dowodzenia 

i  dwóch bezzałogowych pojazdów naziemnych, 

który zaprezentowano na poligonie ćwiczebnym 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we 

Wrocławiu na przełomie marca i kwietnia 2012 roku. 

W ramach pokazu zostały zrealizowane scenariusze 

demonstracyjne, uwzględniające symulację rzeczy-

wistych aktów przekroczenia granicy i  możliwości 

przeciwdziałania im przy użyciu systemu TALOS.

Projekt wraz PIAP realizowali partnerzy: 

 • ASELSAN Elektronik Sanami ve Ticaret A.S, Turcja

 • European Business Innovation & Research Center S.A., 

Rumunia 

 • Hellenic Aerospace Industry S.A., Grecja 

 • Israel Aerospace Industries, Izrael 

 • ITTI Sp. z o.o., Polska 

 • Office National d.Etudes et de Recherches Aérospatia-

les, Francja 

 • Smartdust Solutions, Estonia 

 • Société Nationale de Construction Aérospatiale, Belgia 

 • STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., 

Turcja 

 • Telekomunikacja Polska S.A., Polska 

 • TTI Norte S.L., Polska 

 • VTT – Technical Research Centre of Finland, Finlandia 

 • Politechnika Warszawska, Polska

TALOS – strażnik europejskich granic 
Transportable Autonomous Patrol 

for Land Border Surveillance System 
(TALOS) – to międzynarodowy 
projekt koordynowany przez 

polski instytut badawczy, który 
otrzymał największe dotąd 

w historii programów ramowych 
dofinansowanie z Unii Europejskiej 

– 12,9 mln euro, podczas gdy 
całkowita wartość projektu 

wynosiła 19,9 mln euro. 
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Założeniem 
do opracowania 

systemu TALOS było 
wsparcie nadzoru 
wielkich obszarów 
granic lądowych.
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Z pewnością 
nasza gospodarka 

wkroczyła już na ścieżkę 
innowacyjnego, globalnego 

rozwoju. Jest to zasługa przede 
wszystkim uczelni oraz polskich 

przedsiębiorstw. Należy przy 
tym szczególnie podkreślić, że 

wzrost innowacyjności jest  
jednym z priorytetów  

rządu.
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Dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego RP

Nowoczesna, innowacyjna gospodar-

ka oparta na wiedzy, wykorzystująca 

najbardziej zaawansowane technologie 

oraz tworząca złożony ekosystem w ob-

szarach nauki, przemysłu i biznesu, stanowi 

podstawę rozwoju społeczeństw, wykorzy-

stujących swój potencjał dla podnoszenia jako-

ści życia w oparciu o wartości wiążące się nieodłącz-

nie z dorobkiem intelektualnym. Badania historyczne dowodzą, że potrzeba ochrony praw  

na dobrach niematerialnych pojawiła się już na wczesnym etapie rozwoju techniki i jest zna-

czącym elementem dziedzictwa cywilizacyjnego. Wspomniane wartości stanowią także solid-

ny fundament dla polskich działań na poziomie unijnym.

Z pewnością nasza gospodarka wkroczyła już na ścieżkę innowacyjnego, globalnego rozwo-

ju. Jest to zasługa przede wszystkim uczelni oraz polskich przedsiębiorstw. Należy przy tym 

szczególnie podkreślić, że wzrost innowacyjności jest jednym z priorytetów rządu. Wyraże-

niem tego faktu jest miejsce Polski, a co za tym idzie przede wszystkim polskich podmiotów, 

wśród liderów ochrony własności przemysłowej. Obecnie zajmujemy 17. miejsce w świecie pod 

względem liczby zgłoszeń, a 12. miejsce pod względem udzielonych patentów przez urząd kra-

jowy. Podobna sytuacja ma miejsce ze wzorami użytkowymi i przemysłowymi. 

Świat opleciony jest przez systemy ochrony własności intelektualnej, a  szacuje się,  

że w mocy pozostaje ok. 65 mln praw wyłącznych. Systemy te z jednej strony gwaran-

tują pewien niezwykle potrzebny ład i pewność obrotu gospodarczego, warunkujący 

jego rozwój, ale również rodzą pewne konflikty. Rola patentów zmienia się w globalnej 

gospodarce, od początkowych funkcji podstawowych, a więc ochronnych, po dzisiej-

sze – coraz śmielsze – próby wykorzystywania monopolu do konkurencyjnej walki  

czy prowadzenia wojen patentowych. 

Dlatego też Urząd Patentowy RP od wielu lat rozwija program działań, mających  

na celu wspieranie potencjału rozwojowego innowacyjnej gospodarki w Polsce, w których 

szczególnym partnerem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.  

Warto wspomnieć, że jest instytucją zarządzaną zawsze na wysokim poziomie meryto-

rycznym, a także świadczącą ponadstandardową pomoc w Polsce wszystkim uczest-

nikom programów badawczych. KPK PB UE to także dla mnie osobiście jeden z najlep-

szych przystanków, umożliwiających podróż do globalnego sukcesu. 27



Projekt opracował zespół naukowy pod kierunkiem 

koordynatora projektu prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dzie-

cha z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Sta-

szica w Krakowie. W skład personelu zarządzającego 

weszli: mgr inż. Jan Derkacz (asystent koordynatora)  

i  dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk (administrator projek-

tu). Konsorcjum projektu, realizowanego w 7. Progra-

mie Ramowym, tworzyło 17 europejskich partnerów:  

11 uczelni, 4 firmy, 2 użytkowników końcowych – policja 

z Irlandii Północnej (Police Service of Northern Ireland), 

Komenda Główna Policji z Polski. Ponad 60 % budżetu 

projektu przypadło 4 partnerom z Polski.

W  ramach projektu opracowano rozwiązania dla 

poprawy bezpieczeństwa w  Europie, pomagające 

w  walce z  przestępczością, terroryzmem i  cyber-

przestępczością.

Internet i globalizacja dają nowe narzędzia grupom 

przestępczym i  terrorystycznym. Wyrafinowane 

metody przestępstw, ataki terrorystyczne, dziecięca 

pornografia i handel ludźmi nabrały globalnego wy-

miaru. Oznacza to konieczność opracowania metod 

neutralizacji tych zagrożeń.

W ramach INDECT prowadzono prace nad stworzeniem 

rozwiązań dla policji i  innych organów ścigania w UE, 

uwzględniających kwestie ochrony danych i prywatno-

ści obywateli. Na potrzeby wykrywania zagrożeń w śro-

dowiskach miejskich w projekcie opracowano nowe roz-

wiązania. Pomagają one w wykrywaniu potencjalnych 

ataków terrorystycznych, a także przestępstw, takich jak 

handel ludźmi, pornografia dziecięca. Umożliwiają wy-

krywanie niebezpiecznych przedmiotów w  miejscach 

publicznych oraz identyfikują sytuacje niebezpieczne.

W projekcie zaproponowano koncepcję inteligentnego 

monitoringu zagrożeń, polegającego na analizie i wy-

krywaniu przez kamery obiektów lub zdarzeń, zwią-

zanych z potencjalnym niebezpieczeństwem, zamiast 

ciągłej obserwacji obiektów w polu widzenia kamery. 

Rozwiązanie INDECT powiadamia operatorów o wykry-

ciu zagrożenia, dając im możliwość podjęcia decyzji co 

do dalszych działań. Zaproponowano narzędzia iden-

tyfikacji źródeł rozpowszechniających dziecięcą por-

nografię, a także związanych z nielegalnym handlem 

ludzkimi organami. Opracowano system, który odnaj-

duje nielegalne treści w zbiorach danych, a także tech-

niki ochrony danych i prywatności, wykorzystujące cy-

frowe znaki wodne i oprogramowanie kryptograficzne.

Przygotowano ponad 50 prototypów. Wiele nagrodzo-

no i wyróżniono na międzynarodowych targach i kon-

ferencjach. Opublikowano ok. 400 artykułów nauko-

wych w  czasopismach o  zasięgu światowym. Dzięki 

nowym metodom monitorowania zagrożeń, rozwiąza-

nia projektu INDECT pomogą w walce z cyberprzestęp-

czością, terroryzmem i działalnością kryminalną.

INDECT – przeciwko przestępczości 
Projekt Intelligent Information 

System Supporting Observation, 
Searching and Detection for Security 

of Citizens in Urban Environment 
(INDECT) należał do największych 
w UE o budżecie 15 mln euro i był 

projektem, który uzyskał  
największe dofinansowanie  

Komisji Europejskiej,  
(ok. 11 mln euro) koordynowanym 

przez uczelnię. 
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W ramach 
INDECT 

prowadzono prace 
nad stworzeniem 

rozwiązań dla policji 
i innych organów 

ścigania w UE.
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Od początku negocjacji 
w sprawie przystąpienia 

Polski do Wspólnoty było dla 
mnie jasne, że gdy już wstąpimy 
do Unii i nadrobimy największe 

zapóźnienia rozwojowe, o naszej dalszej 
roli i pozycji decydować będzie w dużym 
stopniu właśnie innowacyjność – ludzi, 

przedsiębiorstw, gospodarki. (…) 
Rozdział dotyczący nauki i badań 

zamknęliśmy zresztą jako 
pierwszy!
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Prof. Jerzy Buzek 
Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań  

Naukowych i Energii PE (ITRE)

Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001

Przewodniczący PE w latach 2009-2012

Niektórych może dziwić jubileusz 20-lecia 

uczestnictwa Polski w unijnych programach 

ramowych, gdy dopiero za rok świętować bę-

dziemy 15-lecie obecności w Unii Europejskiej. 

To jednak nie przypadek. Gdy w 1998 roku polscy 

naukowcy, firmy i przemysł zaczęli na pełnych pra-

wach brać udział w – wówczas – 5. Programie Ramowym 

UE, mój rząd od kilku już miesięcy negocjował warunki przystąpienia Polski do Wspól-

noty. Rozdział dotyczący nauki i badań zamknęliśmy zresztą jako pierwszy! Nie wie-

działem wtedy, że w przyszłości będę – jako sprawozdawca Parlamentu Europejskiego 

– odpowiedzialny za cały 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju UE. Ale od początku 

negocjacji, od jesieni 1997 roku, było dla mnie jasne, że gdy już wstąpimy do Unii i nad-

robimy największe zapóźnienia rozwojowe, o naszej dalszej roli i pozycji decydować 

będzie w dużym stopniu właśnie innowacyjność – ludzi, przedsiębiorstw, gospodarki. 

Odnosi się to zresztą do całej Unii. W świecie postępującej globalizacji i wielkich wy-

zwań – ochrona środowiska, dostęp do surowców, cyberbezpieczeństwo, demografia, 

globalne ocieplenie, walka z chorobami, w tym cywilizacyjnymi – klucz to nauka i nowe 

technologie. Od nich w ogromnej mierze zależeć będzie czy UE (i Polska!) będzie kon-

kurencyjna gospodarczo i czy będą tu powstawać miejsca pracy; czy będzie to miejsce 

atrakcyjne do życia czy raczej – w wyniku kolejnych kryzysów, rosnącego bezrobocia 

i braku perspektyw – postępować będą tendencje odśrodkowe. W tym sensie, w dłuż-

szej perspektywie, Unia Europejska będzie innowacyjna albo nie będzie jej wcale. 

 Tym bardziej warto przyjrzeć się polskim dokonaniom ostatnich dwóch dekad – co zro-

bić, aby miejsce Polski na unijnej mapie badań i innowacji odpowiadało zawsze nasze-

mu potencjałowi, aspiracjom i marzeniom. Należy zrobić wszystko, aby w ciągu następ-

nych 20 lat Polska była jak najbardziej obecna w programach ramowych UE i aby one 

były jak najbardziej obecne na polskich uczelniach, w firmach, instytutach. To kwestia 

naszej wspólnej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. 31



Projekt KMM-NoE w 6. Programie Ramowym otrzymał 

8,1 mln euro z Komisji Europejskiej. Głównym celem pro-

jektu realizowanego od listopada 2004 do stycznia 2009 

roku przez konsorcjum 34 partnerów z 10 krajów Europy, 

koordynowanego przez IPPT PAN, było stworzenie zin-

tegrowanej, trwałej struktury naukowo-przemysłowej 

zdolnej do prowadzenia badań w  obszarze nowych 

materiałów konstrukcyjnych i  funkcjonalnych na naj-

wyższym poziomie oraz do upowszechniania wyników 

badań w takich gałęziach przemysłu, jak transport, ener-

getyka i medycyna.

Tematyka badawcza projektu dotyczyła zaawanso-

wanych materiałów inżynierskich i  obejmowała m.in. 

kompozyty na osnowach metalowych i ceramicznych, 

kompozyty gradientowe, powłoki kompozytowe oraz 

materiały będące ich składnikami, tzn. metale i stopy, ce-

ramiki, związki międzymetaliczne. Część badawcza pro-

jektu była skoncentrowana na: opracowaniu podstaw 

technologii pozwalających uzyskać materiały o wysokiej 

wytrzymałości właściwej, odpornych na podwyższoną 

temperaturę, zużycie, korozję i utlenianie; badaniu mi-

krostruktury i właściwości oraz modelowaniu zachowa-

nia się tych materiałów w warunkach pracy konstrukcji.

Integracji partnerów sprzyjały wspólne badania na-

ukowe, dostęp do infrastruktury badawczej, programy 

edukacyjne, dostęp do baz danych nt. materiałów, wy-

posażenia laboratoriów, programy wymiany osobowej. 

Działania integracyjne poza konsorcjum KMM-NoE re-

alizowano poprzez dwie sieci zewnętrzne – badawczą 

(ERN) i przemysłową (EIN), których członkowie uczest-

niczyli w programach współpracy z KMM-NoE. 

Najważniejszym wynikiem realizacji projektów Sieci  

Doskonałości w  ramach 6PR miało być osiągnięcie 

trwałej integracji partnerów po zakończeniu finanso-

wania projektu. Konsorcjum KMM-NoE przyjęło strate-

giczne założenie, że przy braku gwarancji zewnętrzne-

go finansowania, czynnikiem, który może nadal łączyć 

partnerów, są wspólne badania naukowe i  korzyści 

z nich płynące. Jednocześnie przyjęto, że badania te 

byłyby finansowane przez partnerów z  własnych 

środków lub ze wspólnych projektów. W tym celu kon-

sorcjum KMM-NoE utworzyło w  2007 roku Europej-

ski Instytut Wirtualny Materiałów Wielofunkcyjnych  

KMM-VIN AISBL (www.kmm-vin.eu) – międzynaro-

dowe stowarzyszenie non-profit z  siedzibą w  Bruk-

seli i  oddziałem w  Warszawie. KMM-VIN skupia 64 

członków z 15 krajów Europy, w tym 14 firm. Od 11 lat  

KMM-VIN buduje nowy, samofinansujący się europej-

ski model integracji badaczy i infrastruktury badawczej 

oferujący możliwości ścisłej współpracy w  ramach 

projektów KMM-VIN (Internal Projects) wspomaga-

nych przez program wymiany młodych naukowców 

(Research Fellowships) finansowany przez KMM-VIN. 

Wspólne badania prowadzone są w  pięciu Grupach 

Roboczych: Materiały dla Transportu, Materiały dla 

Energetyki, Biomateriały, Modelowanie Materiałów 

i Symulacje, Grafen/Materiały 2D.

Sieć Doskonałości KMM-NoE
Knowledge-based Multicomponent 

Materials for Durable and Safe 
Performance (KMM-NoE) był 

najwyżej dofinansowanym 
w ciągu ostatnich 20 lat projektem 

realizowanym przez instytut 
Polskiej Akademii Nauk – Instytut 

Podstawowych Problemów Techniki PAN.
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Celem 
projektu było 

stworzenie trwałej 
struktury naukowo-

przemysłowej zdolnej 
do prowadzenia 

badań.
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Poza 
indywidualnymi 

grantami ERC, całość 
finansowania będzie 

przeznaczona na wsparcie
dużych projektów o charakterze 

badawczo-rozwojowym, 
realizowanych we współpracy

uczelni i instytucji  
naukowych  
oraz firm.
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Prof. dr hab. n. med. 
Lucyna Woźniak
Prorektor ds. nauki Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi

Członek High Level Group on 

maximising the impact of EU 

Research & Innovation Programmes

Uczestnictwo polskich instytucji i naukow-

ców w projektach europejskich, a w szczegól-

ności w 7. Programie Ramowym i Horyzoncie 2020, 

nie jest zadowalające. Nie odpowiada aspiracjom i potrzebom naukowym, jak i naszej 

obecności w obszarze nauk i innowacji europejskich. (Raport Komisji Europejskiej Interim 

Evaluation of Horizon 2020, podsumowujący półmetek Horyzontu 2020, jest tego potwier-

dzeniem). W związku z tym, szczególnie istotna jest głęboka analiza przyczyn i intensywny 

program wsparcia i naprawy. Zarówno ten dokument, jak i LAB – FAB – APP — Investing 

in the European future we want. Report of the independent High Level Group on maximi-

sing the impact of EU Research & Innovation Programmes, dotyczący maksymalizacji efektu 

programów badań i innowacji KE, w przygotowaniach którego miałam zaszczyt uczestni-

czyć, wskazują główne kierunki i założenia na najbliższą przyszłość. Przede wszystkim, 

poza indywidualnymi grantami ERC, całość finansowania będzie przeznaczona na wspar-

cie dużych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, realizowanych we współ-

pracy uczelni i instytucji naukowych oraz firm (od globalnych po MŚP) z innymi partne-

rami, w tym partycypantami społecznymi. Taki mechanizm budowania konsorcjów daje 

szansę na zwiększenie zainteresowania innowacyjnością w uczelniach oraz budowanie 

partnerstw z firmami krajowymi i międzynarodowymi. Raport LAB-FAB-APP zwraca uwagę  

na konieczność powiązania edukacji z innowacyjnością, a także na formułowanie progra-

mów badawczych w odpowiedzi na najważniejsze współczesne wyzwania cywilizacyjne, 

technologiczne i społeczne. W tym kontekście, ważne jest uzyskanie synergii w wykorzy-

staniu różnych źródeł finansowania, w tym funduszy krajowych i strukturalnych, w taki 

sposób, aby zwiększyć obecność polskich partnerów w silnych konsorcjach (np. Węzłach 

Wiedzy i  Innowacji – EIT), gdzie można taką synergię uzyskać, wykorzystać potencjał  

infrastrukturalny i fundusze regionalne do realizacji projektów z najlepszymi partnera-

mi europejskimi. W  konsekwencji można znacząco zwiększyć udział naszych instytucji  

w wymianie międzynarodowej, zwiększając w ten sposób również szanse na uczestnic-

two w Horyzoncie 2020 i jego następcy 9. Programie Ramowym. 35



Celem projektu jest opracowanie nowego urzą-

dzenia diagnostycznego – mikrosondy SDS Optic. 

Projekt powstał z inicjatywy małżeństwa naukow-

ców, którzy większość swojego naukowego i zawo-

dowego życia spędzili w  Stanach Zjednoczonych, 

pracując dla Harvard Medical School i NASA Labo-

ratory, a do których dołączył doświadczony Interim 

Manager, Mateusz Sagan. Unikalność projektu po-

lega na połączeniu kompetencji z dziedziny biologii 

i inżynierii światłowodowej oraz laserowej. Zalążek 

firmy powstał jako wizja innowacyjnej firmy, która 

będzie rozwiązywać światowe problemy, związane 

głównie z diagnostyką chorób nowotworowych. 

Spółka rozwija unikatową w  skali globalnej inno-

wacyjną technologię diagnostyki i monitorowania 

stanu żywej tkanki in vivo (w organizmie pacjenta) 

oraz planuje wprowadzić na rynek dedykowane 

urządzenie diagnostyczne, mikrosondę do diagno-

styki markerów nowotworowych w czasie rzeczy-

wistym, przełomową technologię mogącą w przy-

szłości zastąpić bolesne i czasochłonne biopsje.

Technologia jest połączeniem obecnie wykony-

wanych biopsji oraz badań histopatologicznych,  

ale z  wieloma dodatkowymi atutami niespotyka-

nymi w obecnym gold standardzie w zakresie dia-

gnostyki markerów nowotworowych, tj.:

 • Czułość – znacząco większa niż dziś dostępna 

(możliwe wkłucie w okolice guza, bez potrzeby 

ingerencji w samego guza).

 • Badanie w czasie rzeczywistym w danym miejscu.

 • Brak konieczności akwizycji tkanki z ciała chorego.

 • Możliwość badania in vivo.

 • Szybkość uzyskanego wyniku, w ciągu kilku mi-

nut po wykonaniu badania.

 • Obiektywność/charakter ilościowy wyniku – mi-

krosonda SDS Optic poda matematyczny wynik 

stężenia markerów nowotworowych w tkance.

 • Zmniejszenie kosztów procedury medycznej – 

łatwość samego badania oraz bardziej dokład-

ne dobranie leczenia celowanego, co zmniejszy 

koszty nietrafionych terapii onkologicznych.

Wizją SDS OPTIC jest opracowanie procedur i rozwią-

zań diagnostycznych oraz monitorujących w diagno-

styce i leczeniu nowotworów, dzięki czemu zmniejszy-

my umieralność na złośliwe nowotwory o ok. 30%.

Misja SDS OPTIC: 

 • Innowacyjna i  bezbolesna diagnostyka nowo-

tworowa.

 • Ratowanie, monitorowanie i poprawa jakości życia.

Mikrosonda SDS Optic – innowacyjna 
diagnostyka nowotworowa

Revolutionary opto-biological 
methodology for aggressive 

HER2 cancer (SDS-OmiProbe) – 
to polski projekt o najwyższym 
dofinansowaniu w programach 

badań i innowacji Unii Europejskiej 
w kategorii małych i średnich 

przedsiębiorstw. Projekt otrzymał 
rekordowe dofinansowanie prawie  

4 mln euro w ramach Instrumentu 
MŚP w programie Horyzont 2020 

i jest obecnie realizowany  
przez spółkę SDS Optic. 
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Spółka 
rozwija 

unikatową 
w skali globalnej 

technologię diagnostyki 
i monitorowania stanu 

żywej tkanki  
in vivo.
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BioMotive realizowany jest w  Horyzoncie 2020  

i otrzymał 10,6 mln euro dofinansowania z Komisji 

Europejskiej (3,4 mln euro dla koorydnatora). Bio-

Motive wpisuje się w obszar tzw. cywilizacyjnych 

megatrendów. Jednym z  nich jest ograniczanie 

zużycia surowców pochodzących z ropy naftowej 

na rzecz surowców chemicznych pochodzenia ro-

ślinnego oraz ze źródeł odnawialnych. Istotnym 

parametrem ilościowym opisującym ten proces 

jest redukcja carbon footprint produktu wykona-

nego na bazie surowców ze źródeł odnawialnych. 

Coraz więcej producentów pojazdów z  zainte-

resowaniem przygląda się biotechnologicznym 

substancjom pochodzącym z surowców odnawial-

nych, takich jak drewno, len, juta, sizal, bawełna 

lub włókno kokosowe, stosowanych jako materia-

ły wzmacniające, a  także wzmocnionych lub nie-

zbrojonych termoplastów czy też tworzyw termo-

utwardzalnych wykonanych na bazie surowców 

odnawialnych. Obecnie ilość tworzyw sztucznych 

w  europejskich samochodach wynosi ok. 20% 

masy, nie licząc opon. W  ciągu najbliższych lat 

samochody staną się lżejsze, a  udział polimerów 

wzrośnie. Oszacowano, że każde 10% zmniejszenie 

masy pojazdu powoduje zmniejszenie zużycia pali-

wa o 5% do 7%. Ponadto polimery będą stosowane 

także dlatego, że zwiększają komfort w pojazdach.  

Na przykład mogą one pochłaniać dźwięk i wibra-

cje, podczas gdy metale nie. Najczęściej stosowa-

nymi materiałami z tworzyw sztucznych w pojaz-

dach są poliuretany (np. w postaci pianek i klejów), 

polipropyleny, polietyleny i  poliamidy. Pomimo 

że udział tworzyw sztucznych pochodzenia orga-

nicznego i włókien naturalnych wzrasta w branży 

motoryzacyjnej, obecnie nie ma jednego tworzywa 

sztucznego na bazie bio, które może zapewnić taką 

estetykę i  funkcjonalność, jakich producenci szu-

kają w połączeniu z właściwościami technicznymi 

(odporność na wstrząsy, na ciepło, ognioodpor-

ność i redukcję wagi). 

BioMotive ma na celu zademonstrowanie w śro-

dowisku przemysłowym produkcji innowacyj-

nych i  zaawansowanych materiałów polime-

rycznych, a  mianowicie termoplastycznych 

poliuretanów TPU, 2-składnikowych (2K) ter-

moutwardzalnych pianek poliuretanowych oraz 

poliuretanów bezizocyjanianowych z  dużym 

udziałem building blocks pochodzących z odna-

wialnych źródeł roślinnych. Do tych surowców 

można zaliczyć glikole, niektóre kwasy organicz-

ne oraz włókna celulozowe. 

Celem projektu jest  wykazanie, że ich poprawione 

parametry techniczne są kluczowymi czynnika-

mi dla   zastosowania materiałów polimerycznych  

na bazie odnawialnych surowców pochodzenia  

roślinnego w przemyśle motoryzacyjnym. 

BioMotive – lżejsze samochody 
Projekt BioMotive- Advanced  

BIObased polyurethanes and fibres 
for the autoMOTIVE industry with 

increased environmental sustainability 
– jest projektem o największym dotąd 

dofinansowaniu, koordynowanym  
przez polską dużą firmę  

– Selena Labs Spółka z o.o. 

38



Polimery 
zwiększają 

komfort 
w pojazdach. Na 
przykład mogą 

pochłaniać dźwięk 
i wibracje.
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Wykorzystanie 
doświadczeń 

z ostatnich 20 lat 
w realizacji projektów 

programów ramowych UE 
i kompetentnego wsparcia 

oferowanego przez Sieć KPK jest 
dzisiaj ważnym elementem 

dalszych starań o skuteczne 
uczestnictwo w tych 

programach.
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Prof. dr hab. inż.
Michał Kleiber
Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk  

i Sztuk (EASA) 

Dyrektor IPPT PAN w latach 1998 – 2001

Minister Nauki i przewodniczący KBN  

w latach 2001 – 2003

Minister Nauki i Informatyzacji w latach 2003 – 2005

Od początku istnienia Wspólnot Europejskich nauka i badania odgrywały istotną rolę 

w działaniach prowadzonych przez te organizacje. Z punktu widzenia interesów nasze-

go kraju warto zacząć krótką refleksją na temat unijnych badań od roku 1998, kiedy to 

rozpoczął się 5. Program Ramowy (5PR). Dzięki staraniom ówczesnego rządu, a Komitetu 

Badań Naukowych (KBN) w szczególności, polskie instytucje badawcze uczestniczyły 

w tym programie po raz pierwszy na równoprawnych zasadach. Aby wspomóc trudne 

w pierwszym okresie starania polskich jednostek naukowych o uczestnictwo w progra-

mie, już w 1998 roku ogłoszony został konkurs na powołanie Krajowego Punktu Kon-

taktowego (KPK) do 5PR, instytucji mającej swój odpowiednik w krajach członkowskich 

UE. Konkurs wygrał Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Od tego czasu 

budowany był zespół ekspertów, który umożliwił Instytutowi wygrywanie kolejnych 

konkursów na prowadzenie KPK do 6PR, 7PR i Horyzontu 2020. Trudny początek i nienaj-

lepsze wyniki pierwszych konkursów spowodowały, że KBN podjął decyzję o zwiększe-

niu roli koordynacyjnej KPK poprzez stworzenie krajowej sieci punktów kontaktowych. 

Warto wspomnieć, że KPK był inicjatorem wielu ważnych przedsięwzięć, m.in. w 2001 roku 

zainicjował kampanię lobbingową na rzecz utworzenia centrów doskonałości w  krajach 

kandydujących do UE. KBN wraz z KPK zorganizował w 2002 roku w Warszawie konferencję 

inaugurującą 6PR, w której uczestniczyło 2000 naukowców z 24 krajów. W ramach konfe-

rencji przygotowano Deklarację Ministrów ds. Badań krajów kandydujących do UE, dotyczącą 

uczestnictwa w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W 6PR, równolegle do inicjatywy Europej-

skich Platform Technologicznych, KPK zapoczątkował budowę Polskich Platform Technologicz-

nych. KPK we współpracy z Komisją Europejską był organizatorem międzynarodowych konfe-

rencji w 7PR w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Podobnie jak zainicjowana przez KPK 

Nagroda Kryształowej Brukselki, konferencje te były okazją do promocji polskiej sfery B+R.

Wykorzystanie doświadczeń z ostatnich 20 lat w realizacji projektów programów ra-

mowych UE i kompetentnego wsparcia oferowanego przez Sieć KPK jest dzisiaj waż-

nym elementem dalszych starań o skuteczne uczestnictwo w tych programach. 41



W  2017 roku konsorcjum QuantERA ogłosiło 

pierwszy konkurs, który spotkał się z ogromnym 

zainteresowaniem ze strony naukowców. Złożo-

no 221 aplikacji o  wartości ponad 235 mln euro. 

Poziom złożonych wniosków był bardzo wysoki, 

w związku z czym wiele instytucji finansujących 

(również NCN) zwiększyło budżet na realizację 

badań w  tym konkursie. Wyłoniono 26 zwycię-

skich projektów, a wśród laureatów znalazło się aż  

9 zespołów naukowych z Polski. Badacze spotka-

li się w  kwietniu 2018 roku w  Bukareszcie pod-

czas inauguracji rozpoczęcia realizacji projektów  

(QuantERA Projects’ Launch Event), gdzie zaprezen-

towali swoje plany badawcze szerszej publiczno ści. 

Istotnym założeniem programu QuantERA  

(www.quantera.eu) jest upowszechnianie doskonało-

ści i zapewnienie szerszego uczestnictwa państwom 

z  grupy tzw. Widening Countries. Wśród 26 państw 

członkowskich QuantERY, aż 10 – Bułgaria, Czechy, 

Łotwa, Portugalia, Polska, Rumunia, Słowacja,  

Słowenia, Turcja, Węgry – stanowią reprezentanci tej 

grupy. Dzięki zasadom wdrożonym w regulaminie 

konkursu (np. w przypadku projektów ocenionych  

ex aequo, priorytet miał ten, w  którego kon-

sorcjum było więcej państw z  grupy Widening) 

w prawie 70% finansowanych projektów uczest-

niczą grupy naukowe z  grona wspomnianych 

państw. Ta statystyka zdecydowanie wyróżnia się 

na tle innych projektów realizowanych w ramach 

programu Horyzont 2020 i  sprzyja rozwojowi  

Europejskiej Przestrzeni Badawczej. 

QuantERA to doskonały przykład tego, jak współ-

praca między nauką i  administracją publiczną 

prowadzi do realizacji skutecznej polityki nauko-

wej. Technologie kwantowe to czołowy temat na-

ukowy w Europie, na który, w ramach programu 

flagowego tzw. Quantum Technology Flagship, 

Komisja Europejska docelowo planuje prze-

znaczyć ponad miliard euro. Dzięki koordynacji  

QuantERY, NCN znajduje się w centrum międzyna-

rodowej współpracy w tej dziedzinie. 

Polska w centrum kwantowej rewolucji
QuantERA ERA-NET Cofund  

to największa na świecie sieć 
agencji finansujących badania 

naukowe w dziedzinie technologii 
kwantowych, w której skład 

wchodzą 32 organizacje  
z 26 europejskich państw. 

Program jest odpowiedzią na 
zapotrzebowanie europejskich 
fizyków i umożliwia realizację 
międzynarodowych projektów 

badawczych. Narodowe Centrum 
Nauki to pierwsza i jedyna instytucja 

z krajów EU13, która koordynuje 
finansowany ze środków Komisji 

Europejskiej program typu  
ERA-NET Cofund.
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Założeniem 
programu 

QuantERA jest 
upowszechnianie 

doskonałości.
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Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Siecio-

we (PCSS) powstało w  1993 roku w  celu bu-

dowy i  rozwoju infrastruktury informatycz-

nej nauki w  Polsce. Jako centrum rozwojowe  

e-Infrastruktury, PCSS zaprojektował i  zbu-

dował Sieć Metropolitalną POZMAN, Centrum 

Komputerów Dużej Mocy, oraz krajową sieć 

szerokopasmową PIONIER. Obecnie obejmuje 

ona ponad 6500 kilometrów własnych światło-

wodów, umożliwiając środowisku naukowemu 

prowadzenie zaawansowanych badań w  kon-

sorcjach międzynarodowych, np. w  obszarze 

fizyki wysokich energii, radioastronomii, bio-

logii molekularnej i  medycyny. To także reno-

mowane centrum B+R specjalizujące się w  sie-

ciach nowej generacji, gridach, nowych mediach  

i cyberbezpieczeństwie, jak również w aplikacjach 

i  usługach dla społeczeństwa informacyjnego. 

Wraz z  rozwojem infrastruktury informatycznej 

nauki, w  PCSS prowadzone są szeroko zakro-

jone, intensywne prace badawczo-rozwojowe  

w zakresie zastosowań technologii ICT, o wymia-

rze globalnym, bowiem realizowane są głównie 

w ramach kolejnych programów ramowych Unii 

Europejskiej. Przez ponad 25 lat swojej działal-

ności w Centrum zrealizowano łącznie już ponad 

200 projektów badawczych i  strukturalnych, 

w tym ponad 40 w Programie Ramowym Horyzont 

2020. Projekty realizowane w  ramach między-

narodowych programów badawczych obejmują 

wiele dziedzin, w  tym: rozwiązania chmuro-

we, architektury sztucznej inteligencji oraz Big 

Data, telewizję interaktywną i  imersyjną, inno-

wacyjną edukację, platformy wiedzy i biblioteki 

cyfrowe, aplikacje wielkich wyzwań i  technolo-

gie inteligentnego otoczenia człowieka, w  tym  

Internet Rzeczy oraz usługi Internetu Przyszłości. 

PCSS od początku swojej działalności skupia się 

na światowych trendach innowacji w  zakresie 

infrastruktury IT, prowadząc badania dla pro-

jektów, prototypów i  rozwiązań pilotażowych 

w modelu proof of concept. PCSS swoją obecną 

strategię ukierunkowuje głównie na tworze-

niu innowacji inspirowanych technologiami ICT  

dla nauki i przemysłu.

Poznańska inwestycja  
nie tylko w infrastrukturę

Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe 

afiliowane przy Instytucie Chemii 
Bioorganicznej PAN jest wyróżniającą 

się polską instytucją, która rozwinęła 
swą infrastrukturę badawczą, 

wykorzystując dofinansowanie 
z Komisji Europejskiej. 
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W PCSS 
zrealizowano 

ponad 200 projektów 
badawczych  

i strukturalnych,  
w tym ponad 40  

w Horyzoncie 2020. 
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Łączy 
nas wspólny 

cel – zwiększenie 
polskiego 

uczestnictwa  
w programach 
ramowych UE.
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Pełnimy funkcję Krajowego Punktu Kontakto-

wego do Programu Ramowego Horyzont 2020, 

Programu Euratom Fission, IMI 2 oraz koordynu-

jemy sieć Euraxess w Polsce, jako jednostka wy-

łoniona w  drodze konkursu przez Ministerstwo 

Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Funkcjonujemy 

w strukturze Instytutu Podstawowych Problemów 

Wspieramy liderów badań i innowacji
Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych Unii 
Europejskiej (KPK) zajmuje 

się wsparciem polskiego 
uczestnictwa w programach 

ramowych UE.

Techniki Polskiej Akademii Nauk. Nasz zespół to 

eksperci z unikatową wiedzą popartą wieloletnim 

doświadczeniem w  zakresie badawczych i  inno-

wacyjnych programów europejskich.

Naszą misją jest wzmocnienie pozycji polskiej na-

uki i  innowacyjności na arenie międzynarodowej, 

poprzez zwiększenie udziału w europejskich pro-

gramach badawczych i innowacyjnych.

Wspieramy polskich liderów badań i innowacji: na-

ukowców, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, 

podmioty administracji publicznej, organizacje 

pozarządowe w pozyskiwaniu funduszy z progra-

mów europejskich.

Koordynujemy działalność Sieci KPK skupiającej 

kilkudziesięciu ekspertów KPK oraz 11 Regional-

nych Punktów Kontaktowych.

fot. KGHM Polska Miedź SA
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Sieć Punktów Kontaktowych rozpoczęła swo-

ją działalność wraz z  oficjalnym przystąpieniem 

Polski do programów ramowych Unii Europejskiej, 

tworząc solidne zaplecze wspierania uczestnictwa 

polskich jednostek w  kolejnych programach ra-

mowych UE. Wcześniej działanie to wzmacniane 

było również przez Lokalne i  Branżowe Punkty 

Kontaktowe. Zespół Sieci KPK to  kilkudziesięciu 

wysokiej klasy ekspertów posiadających wiedzę 

Sieć KPK
Sieć KPK tworzą Regionalne Punkty 

Kontaktowe (RPK) działające 
w największych ośrodkach 

akademickich w Polsce i Krajowy 
Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE (KPK).

i doświadczenie z zakresu programów ramowych, 

sektorowych, budowy konsorcjów, prowadzenia 

negocjacji, przygotowania wniosków projekto-

wych, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-

-finansowych projektów. W zakresie wsparcia Sieci 

KPK jest również pomoc w rozwiązywaniu proble-

mów prawnych, własności intelektualnej i uczest-

nictwa w programach rozwoju technologii bazują-

cych na partnerstwie publiczno-prywatnym. KPK 

i  RPK-i  działają w  sieci Krajowego Punktu Kon-

taktowego Programu Badawczych UE realizując 

wspólnie opracowywane strategie działania i do-

stosowując metody i  sposoby pracy, zarówno 

do wymogów Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa 

Wyższego, jak i specyfiki oraz potrzeb poszcze-

gólnych regionów.

Sieć KPK jest dla całego kraju źródłem informacji 

o programach ramowych, zapewniając wszystkim 

beneficjentom bezpośredni dostęp do swojej oferty.
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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, przedsiębiorstw 

i wszystkich zainteresowanych. Od 2014 roku pełnimy funkcję 
Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego 

Horyzont 2020, Euratom Fission, IMI2, Euraxess, jako 
jednostka wyłoniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa  

Wyższego w drodze konkursu. Funkcjonujemy 
w strukturze Instytutu Podstawowych  

Problemów Techniki PAN. 

www.kpk.gov.pl

KPK_PL

KPK.Polska


