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EERA i JPNM

EERA: European Energy Research Alliance



EERA i JPNM

EERA: European Energy Research Alliance

JPNM: Joint Programme Nuclear Materials

21 pełnych członków (full members)

33 członków stowarzyszonych (associates)

17 krajów + EU



Organizacja JPNM

EERA: European Energy Research Alliance

JPNM: Joint Programme Nuclear Materials



Organizacja JPNM

JPNM: Joint Programme Nuclear Materials

Subprogrammes (SP) (grupa połączona wspólną tematyką) 

Pilot Project (wspólny projekt, realizowany w ramach środków własnych)

Physical modelling and modelling-oriented experiments for structural materials

ICAR: The influence of initial microstructure/carbon distribution to the swelling and hardening of 
irradiated FeCrxC alloys.
IOANIS: Ion irradiation as a neutron irradiation surrogate – Potential, challenges and limits.
MARACAS: Simulation of Model Alloys Representative of AustenitiC stAinless Steel.
MEFISTO: Modelling of embrittling features in irradiated F/M steels and alloys.
MOIRA: Modelling of irradiation creep in F/M alloys.
MOLECOS: Modelling of heavy-liquidmetal Corrosion of Steels (SP1/SP4).
MOSEL Modelling Steel Embrittlement by heavy Liquid metals (SP1/SP4).
NINA Development and applicaton of nanoindentation (SP1/SP2/SP4).
SLIPLOC: Multiscale approach for shear localization (SP1/SP4).

http://www.eera-jpnm.eu/?q=jpnm&sq=sub4pp#micar
http://www.eera-jpnm.eu/?q=jpnm&sq=sub4pp#mioanis
http://www.eera-jpnm.eu/?q=jpnm&sq=sub4pp#maracas
http://www.eera-jpnm.eu/?q=jpnm&sq=sub4pp#mefisto
http://www.eera-jpnm.eu/?q=jpnm&sq=sub4pp#moira
http://www.eera-jpnm.eu/?q=jpnm&sq=sub4pp#molecos
http://www.eera-jpnm.eu/?q=jpnm&sq=sub4pp#mosel
http://www.eera-jpnm.eu/?q=jpnm&sq=sub4pp#nina
http://www.eera-jpnm.eu/?q=jpnm&sq=sub4pp#sliploc


Od PPP do grantów EU 

Od PPP do grantów EU

1. Dyskusja w SP nad interesującymi tematami
2. Definicja badań w ramach PPP
3. Dobór zespołu
4. Badania
5. Selekcja rokujących tematów w ramach JPNM (Steering Committee)
6. Wyselekcjonowane tematy (zwykle 3-5) trafiają do EERA i Euratom
7. Ocena jakości projektu przez EERA i Euratom
8. Rekomendacja projektu
9. Ustanowienie Tasku w programie Euratom

W efekcie tych działań kilka projektów (1 – 3) zdefiniowanych w ramach JPNM 
prowadzi do Tasku w programie Euratom.



Od PPP do grantów EU 

Od PPP do grantów EU

Obecnie realizowanych jest 5 projektów unijnych opartych o JPNM, są to:

• GEMMA
• Il Trovatore
• INSPYRE
• M4F
• OrientNM

NCBJ uczestniczy w trzech z tych projektów: GEMMA, M4F i OrientNM



Co-funded Partnership

Co-funded European Partnership

Nowe narzędzie Unii

W skrócie: utworzenie mechanizmu finansowania opartego o wspólne finansowanie 
krajowe i europejskie

Celem projektu Orient NM jest utworzenie struktury zdolnej do aplikowania w 
ramach tego mechanizmu w zakresie badań nad materiałami do zastosowań 
jądrowych. 

Kraje uczestniczące w projekcie deklarują składkę do projektu, do której UE dokłada 
swoje fundusze. W tym konkretnym przypadku podział wynosi 45 % - 55% (do 
każdych 100 EUR środków krajowych dochodzi 122 EUR z Unii). Te środki tworzą 
budżet na wspólne badania.  



Korzyści

Korzyści

Oczywiste i dużo:

1. Skuteczne narzędzie pozwalające na włączanie się do projektów europejskich (te 
trzy, w których uczestniczymy to nasze 6, 7 i 8 projekt EU w DFM NCBJ)

2. Ciągłe kontakty z wiodącymi ośrodkami naukowymi w ERA
3. Możliwość prowadzenia wspólnych badań, dostęp do wyników innych grup, 

unikalnej aparatury, nowych unikalnych materiałów itp.
4. Możliwość zdefiniowania wspólnych prac doktorskich
5. Udział w zdefiniowaniu nowych projektów, wpływ na ich tematykę
6. Możliwość namnażania środków krajowych środkami unijnymi (CFP)
7. Długofalowy program badawczy umożliwiający racjonalne inwestowanie w 

wyposażenie, rozwój kompetencji, prowadzenie doktoratów itd. (CFP)



Problemy

Problemy

Też dużo:

1. Udział w platformach nie jest za darmo: składka do JPNM to 2000 EUR rocznie, 
EERA 6000 EUR rocznie, CEN64 2000 EUR rocznie. Brak centralnych 
mechanizmów finansowania takich składek

2. Co-funded Partnership wymaga jeszcze większego wkładu liczonego w setkach 
tysięcy lub więcej euro rocznie. Oczywiście, te pieniądze pomnożone przez UE 
wrócą do kraju, ale nie ma instytucji, która zadeklaruje płacenie składki do CFP.

3. Wszystkie obecne projekty UE zakładają rosnący udział własny. To oznacza 
konieczność stabilnego i długoterminowego finansowania statutowego. Z tym 
jest coraz gorzej

4. Przesunięcie czasowe pomiędzy projektem UE a dofinansowaniem krajowym
5. Ciągle rosnąca biurokracja, wymogi administracyjne, sprzeczności w przepisach, 

błędne interpretacje prawa, dowolność uznawania kosztów przez administrację 
itp., itd. Problemy te są szczególnie dotkliwe w przypadku projektów biegnących 
na styku Polski i UE, w wielowymiarowej współpracy międzynarodowej, 
współpracy z przemysłem itd.



Podsumowanie

1. Efektywny udział w badaniach europejskich wymaga dostosowania krajowego 
systemu finansowania badań naukowych do standardów i procedur 
europejskich: 

i. długofalowa strategia badawcza, 
ii. KILKA za to rzeczywistych priorytetów badawczych, 
iii. uzgadnianie relacji pomiędzy projektami krajowymi i UE, 
iv. finansowanie składek członkowskich, 
v. finansowanie udziału w spotkaniach platform,

2. Bardzo wskazany byłby lobbying na poziomie europejskim
3. Uproszczenie i określenie zakresów odpowiedzialności organów administracji 

państwowych: obecnie naprawdę nie wiadomo, do kogo zwracać się w sprawach 
związanych z wieloma tematami, przykład udziału w platformach jest tylko 
jednym z wielu. 



Dziękuję za uwagę


