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Wszyscy ludzie innowacji
Witam Czytelników Biznes Raportu
na łamach czwartego wydania z cyklu
„Siła Innowacji”. Po raz kolejny mam
prawdziwy przywilej zaprezentować
Państwu wiodące instytucje polskiej
nauki i gospodarki, realizujące przedsięwzięcia innowacyjne w skali krajowej
i międzynarodowej przy udziale funduszy europejskich.

Z

apraszam wszystkich Czytelników do
zapoznania się z szerokim spektrum
innowacyjnych projektów o zdywersyfikowanej tematyce. Wniosą one do polskiej gospodarki wymierną wartość dodaną, przyczyniając
się do wzrostu jej
konkurencyjności.
Zdec ydowana
większość prezentowanych projektów realizowana
jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 20072013, finansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
Do celów szczegółowych
tego
programu należy
zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce oraz zwiększenie udziału innowacyjnych
produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. Program finansuje
projekty, które są innowacyjne co najmniej

w skali kraju. Ponad 90% środków
przekazanych zostanie na działania w obszarach
bada n ia+roz wój,
innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. Wsparcie obejmuje działania
z zakresu innowacyjności procesowej, produktowej, organizacyjnej i marketingowej.
Zapraszam Czytelników reprezentujących świat biznesu,
nauki i przemysłu, zainteresowanych rezultatami prezentowanych projektów, do kontaktu z zespołami naukowymi – w celu
bliższego poznania możliwości

współpracy.
Warto zapoznać się także z działem „Unijne projekty zmieniają Polskę”, w którym prezentujemy ważne inicjatywy realizowane
z Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, jak i z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Andrzej Majewski
project manager wydań Siła Innowacji
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Technologia
o przenikliwym
spojrzeniu
Zdecydowana większość stosowanych obecnie systemów
monitoringu obiektów wykorzystuje wyłącznie funkcję obrazowania, dostarczając jedynie
wizualnej informacji o obiekcie.
Przyszłością w tej dziedzinie
są efektywne systemy obrazująco-spektralne, które będą
dostarczały także informacji
o całym wachlarzu cech fizykochemicznych monitorowanych obiektów. Praktycznym
wykorzystaniem najbardziej
zaawansowanych możliwości
tej technologii w różnych dziedzinach gospodarki zajmuje się
Centrum Badań Kosmicznych
Polskiej Akademii Nauk. W
tym celu ta wiodąca jednostka
naukowo-badawcza realizuje
projekt POIG 1.3.1. „Opracowanie obrazująco-spektralnych
systemów przeznaczonych do
zdalnej obserwacji obiektów”.

S

ystemy obrazująco-spektralne bazujące na metodach teledetekcyjnych znajdują szerokie zastosowanie w różnych
dziedzinach, takich jak: meteorologia, oceanografia, geologia, topografia i geodezja,
rolnictwo czy ochrona środowiska. Na podstawie danych
zebranych przez przyrządy satelitarne czy lotnicze, określa
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PATRON
WYDANIA
Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS jest jednostką naukowo-badawczą, specjalizującą się w zarządzaniu działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz
w transferze technologii, jak i w realizacji wielodyscyplinarnych projektów badawczych o dużej skali.

Unia Europejska na podstawie
wyników badań oceanograficznych podejmuje istotne decyzje
gospodarcze, między innymi
dotyczące limitów połowów
czy też dopuszczalnej emisji
dwutlenku węgla. Dlatego tak
ważne jest, aby Polska dysponowała silną bazą informacji
i narzędziami umożliwiającymi szybką weryfikację tych
wyników. Istotnym elementem
takiej bazy będą rezultaty projektu POIG 2.3. „Zintegrowany
System Przetwarzania Danych
Oceanograficznych (ZSPDO)”,
realizowanego przez Instytut
Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk (IOPAN).

B

adania oceanograficzne
mają zasięg globalny i angażują specjalistów z wielu
dyscyplin naukowych. Wymagają one również międzynarodowej koordynacji działań sieci instytucji.
Sieciową platformą współpracy w ramach paneuropejskiej infrastruktury oceanograficznych baz danych
jest SeaDataNet wraz z podstawowymi elementami tego
systemu - Centrami Danych
Oceanograficznych.
Wdrożenie systemu ZSPDO udostępni nowe, istotne
funkcje w zakresie kontroli
jakości danych,
trwałego ich
z ab e z pie c z e -
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nia, odzyskiwania i rozpowszechniania. Dzięki ZSPDO zwiększą się możliwości
replikacji oraz gromadzenia
danych badawczych, wzrośnie wartość i jakość gromadzonych danych, dostęp do
informacji stanie się łatwiejszy. Dla polskich naukowców najważniejszą wartością
będzie możliwość prowadzenia badań w oparciu o nowoczesne technologie, obniżenie kosztów i skrócenie czasu
badań oraz łatwość wyszukiwania i łączenia informacji
z wielu źródeł.
W dalszych planach ZSPDO stanie się jednym z głównych węzłów polskiego
NODC, wypełniając tym samym istniejącą w Polsce lukę
w europejskiej sieci Narodowych Centrów Danych Oceanograficznych. Będzie to
możliwe dzięki współpracy
oraz koordynacji działań na
rzecz utworzenia NODC pomiędzy wszystkimi polskimi instytucjami
prowadzącymi
badania morza.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
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się na przykład prognozowany poziom plonów czy też skażenie gleby metalami ciężkimi.
Aby w pełni wykorzystać
możliwości teledetekcji, Centrum Badań Kosmicznych
PAN opracowuje system, który umożliwi zbieranie nowych
rodzajów informacji, w większej ilości i o lepszej jakości.
Jednocześnie system ten zapewni niski koszt uzyskania
takiej informacji, co w połączeniu z jego mobilnością i odpornością na czynniki środowiskowe umożliwi zastosowanie go
na skalę masową – czy to w pojazdach naziemnych, urządzeniach przenośnych, samolotach
konwencjonalnych i bezzałogowych satelitach.
– Będzie to możliwe dzięki innowacyjnym modułom
urządzenia. W zakresie optyki zostaną wypracowane nowe
rozwiązania układów zwierciadlanych. Moduły elektroniczne
zapewnią możliwość dokładnej
i szybkiej detekcji, przetwarzania i przesyłania ogromnych
ilości informacji. Z kolei moduły mechaniczne pozwolą na
eliminację drgań i wibracji, które występują przy pracy urzą-

dzeń teledetekcyjnych – mówi
dr inż. Mirosław Rataj, kierownik projektu SPEKTROP.
Budowa modularna umożliwi szybkie dopasowanie całego systemu do konkretnych
wymagań użytkownika. Każdy podsystem będzie także stosowany selektywnie w innych
urządzeniach. Moduły szybkiego przesyłu danych wykorzystane zostaną w technologiach
komputerowych, a systemy antywibracyjne usprawnią prace wszystkich tych urządzeń,
których efektywność zależy od
minimalizacji różnego rodzaju drgań.
CBK PAN już dziś zaprasza na seminarium prezentujące wyniki projektu, które odbędzie się w marcu przyszłego
roku. Rezultaty projektu z pewnością zainteresują producentów systemów optycznych,
elektronicznych systemów
przetwarzania informacji, systemów detekcji sygnałów i systemów antywibracyjnych.
Andrzej Majewski

Więcej na:
http://spektrop.cbk.waw.pl
Kontakt dla zainteresowanych:
Irena Surwiło – irena@cbk.waw.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Płomień
innowacji
Inżynieria materiałowa to
dziedzina wiedzy o rosnącym
znaczeniu gospodarczym. Jej
wykorzystanie w praktyce
gospodarczej jest jednym
z ważniejszych czynników
decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw.
Dlatego też 11 partnerów z 9
regionów Europy Centralnej
podjęło realizację projektu
FLAME (Future Laboratory for
the Diffusion and Application
of Innovation in Materials
Science and Engineering) –
„Laboratorium Przyszłości dyfuzja i wdrażanie innowacji
materiałowych”. Wykonawcą
projektu na terenie Mazowsza jest Wydział Inżynierii
Materiałowej Politechniki
Warszawskiej.

J

ednym z powodów podjęcia projektu FLAME było
rozpoznanie barier, szczególnie w przypadku małych
i średnich przedsiębiorstw,
hamujących wykorzystanie
nowych materiałów i technologii materiałowych w Europie Centralnej.
W ramach projektu zostaną zidentyfikowane instytucje badawcze oraz firmy o istotnych osiągnięciach
w zakresie inżynierii materiałowej. Przeszkoleni zostaną specjalni trenerzy, którzy

udzielą zainteresowanym
podmiotom wsparcia eksperckiego. Przekażą oni najlepsze praktyki w zakresie
badań i prac wdrożeniowych
w dziedzinie inżynierii materiałowej, uwzględniając przy
tym potencjał wynikający ze
współpracy ponadregionalnej i ponadnarodowej.
Stworzony zostanie nowy
model współpracy - Laboratorium Przyszłości – stymulujący procesy przepływu zasobów wiedzy i umiejętności
do małych i średnich przedsiębiorstw. Adaptacja tego
modelu pozwoli na długofalowy rozwój gospodarczy regionów Europy Centralnej.
W projekcie FLAME
uczestniczą następujące regiony: Styria (Austria), Województwo Mazowieckie
(Polska), Bawaria (Niemcy),
Centralne Morawy (Czechy),
Wschodnia Słowacja (Słowacja), Północna Wielka Nizina (Węgry), Słowenia (cały
kraj) oraz Lombardia i Veneto (Włochy).
Andrzej Majewski

Więcej na:
www.flameurope.eu

