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ZECZPOSPOLITA CYFROWA
„Partnerem kolumny jest Centrum Inteligentnego Rozwoju”

MAT. PRAS.

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB pełni rolę instytucji
wdrażającej program operacyjny „Inteligentny rozwój”, w
którym jest odpowiedzialny
za działanie 4.2 w ramach IV
osi priorytetowej „Rozwój
nowoczesnej infrastruktury
badawczej sektora nauki”. W
ramach programu realizowane jest jedno z najpotężniejszych działań rozwojowych,
czyli „Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego na
rzecz rozwoju Polski”, zakładające finansowanie innowacji, badań i rozwoju.

– Naszym celem jest koordynowanie działań mających
na celu wzrost potencjału
gospodarczego kraju na arenie światowej za pomocą
wspierania wybranych projektów spośród tych wpisanych na specjalną Polską
Mapę Drogową Infrastruktury
Badawczej i mających strategiczne znaczenie z punktu
widzenia międzynarodowej
infrastruktury badawczej –
podkreśla kierownik działu
wdrażania projektów inwestycyjnych POIR Ewa Janota.
Wsparcie jest przeznaczone przede wszystkim dla
jednostek naukowych, uczelni oraz konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych. Mapa, zatwierdzona w
2014 r., zawiera aż 53 pozycje
o doniosłym znaczeniu gospodarczym z punktu widzenia polityki unijnej. Obecnie
trwa proces jej aktualizacji,

<OPI - od lewej
kierownik Działu
Wdrażania Projektów
Inwestycyjnych POIR
Ewa Janota, kierownik
Działu Koordynacji
Projektów i Komunikacji
Społecznej, Joanna
Kuszlik-Cichosz,
główny specjalista ds.
projektów Anna
Domańska

za który odpowiada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Wśród około 100
przedsięwzięć badawczych,
które zostały zgłoszone
podczas aktualizacji mapy w
2013 roku, wybrano te, które
będą miały diametralny
wpływ na rozwiązywanie
globalnych problemów.
– Przejście przez pełen
proces realizacji projektu
jest olbrzymim wyzwaniem,
przede wszystkim dla opiekuna. Musimy reagować
szybko i mieć zawsze komplet odpowiedzi, czasem
nawet zanim padnie pytanie.
Staramy się towarzyszyć
beneficjentowi na każdym
kroku. Ponieważ to już druga
perspektywa, którą realizujemy, jesteśmy bogatsi w
doświadczenia, które pomagają nam wiele rzeczy rozwikłać, choć sądzimy, że najistotniejszą cechą nas jako
opiekuna beneficjenta jest
budowanie wieloletnich relacji i spojrzenie na daną
jednostkę ze zrozumieniem
– akcentuje Ewa Janota. –
Wiemy, że po tej drugiej
stronie też znajduje się człowiek i to on jest dla nas największą wartością – dodaje
kierownik działu koordynacji
projektów i komunikacji
społecznej Joanna Kuszlik-Cichosz. —Joanna Gulewicz

Centrum Projektów Polska
Cyfrowa jako instytucja
pośrednicząca we wdrażaniu
programu „Polska cyfrowa”
jest odpowiedzialne za
szereg strategicznych z
punktu widzenia postępu
gospodarczego kraju
działań.
Program został podzielony
na trzy główne osie: „Infrastruktura szerokopasmowa”
(1,02 mld euro), „E-administracja i otwarty rząd” (949
mln euro) oraz „Budowa
kompetencji cyfrowych” (145
mln euro).
– Pierwsza oś to tak naprawdę finansowanie infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do budowy
społeczeństwa cyfrowego. To
szczególnie istotne w kontekście rozwoju ściany
wschodniej – wyjaśnia dyrektor Centrum Projektów
Polska Cyfrowa Wanda Buk.
Zasięg nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej
w Polsce cechuje znaczne
zróżnicowanie geograficzne.
Bez interwencji państwa
utrzymałby się trend wzrostu
dostępności do szybkiego
internetu jedynie na obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia. Inwestycje w ramach I osi znacząco popra-

Stawiają na kontakt z beneficjentem

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
pełni funkcję instytucji
wdrażającej działanie 2.4
programu operacyjnego
„Infrastruktura i środowisko
2014–2020” w zakresie typów projektów „Ochrona
in-situ i ex-situ zagrożonych
gatunków i siedlisk przyrodniczych” oraz „Rozwój zielonej infrastruktury, w tym
zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających
znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i
adaptacji do zmian klimatu”.
Dotychczas CKPŚ ogłosiło
siedem konkursów poświęconych tym tematom. Beneficjentami wdrażanej przez
CKPŚ części programu są w
znacznej mierze podmioty
instytucjonalne, m.in. parki
narodowe, samorządy czy
jednostki naukowe, ale także
organizacje pozarządowe.
Instytucja wdrażająca to w
istocie instytucja pierwszego
kontaktu z beneficjentami.
Uczestniczy w procesie tworzenia dokumentacji programowej, przygotowuje dokumentację konkursową wraz z
regulaminami na potrzeby
organizacji naborów.

– Dopiero wtedy przystępujemy do ogłoszenia konkursu, następnie oceny formalnej i merytorycznej
wniosków. Umowę o dofinansowanie podpisujemy z beneficjentami, którzy uzyskali
najwyższą liczbę punktów, a
ich projekty mieszczą się w
puli środków przeznaczonych
na dany konkurs. Tak naprawdę od początku realizujemy
projekt z beneficjentem,
wspomagając każde jego
działanie – akcentuje zastępca dyrektora CKPŚ ds. IW
Małgorzata Kozłowska.
Ważnym elementem bieżącej współpracy z beneficjentami jest oczywiście systematyczne rozliczanie projektów
i dofinansowania unijnego,
otrzymanego w formie zaliczek lub refundacji. Najistotniejszą rolą Centrum jako instytucji wdrażającej jest jednak
przygotowywanie
beneficjentów na wszelkie
trudności, jakie mogą się po-

jawić w procesie realizacji
projektu. Dlatego CKPŚ prowadzi regularne cykle szkoleniowe, a także pełni rolę doradczą, pomagając beneficjentom uporać się z nie do
końca zrozumiałymi, ale niezbędnymi formalnościami.
Do 11 czerwca trwa kolejny
nabór wniosków o wsparcie
projektów ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk.
Planowana kwota dofinansowania to 30 mln zł. – Już dziś
zapraszamy potencjalnych
wnioskodawców na szkolenia 17 i 22 maja, które odbędą się w siedzibie CKPŚ w
Warszawie – mówi Małgorzata Kozłowska. – Wspólnie
będziemy analizować regulamin konkursu i odpowiemy
na pytania, jak poprawnie
wypełnić wymagane formularze i złożyć wniosek. Wierzymy, że skuteczne aplikowanie o środki unijne nie
musi być trudne.

Dynamiczny rozwój nowych
technologii zmienia
współczesny świat. Wiele
otaczających nas urządzeń
i materiałów wytwarzanych
jest z wykorzystaniem
nowoczesnych kompozytów
polimerowych.

—Joanna Gulewicz

≥CKPŚ: Pracownicy Centrum indywidualnie podchodzą
do potrzeb każdego beneficjenta

≥Wanda Buk
dyrektor Centrum
kompetencji cyfrowych
społeczeństwa. Pod pojęciem kompetencji cyfrowych
kryje się bardzo szeroki
zbiór umiejętności warunkujących sprawne i świadome
korzystanie z nowych technologii oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego. Projekty dofinansowane w ramach
III osi wspierają różne grupy
społeczne od najmłodszego
pokolenia po seniorów, na
różnych poziomach umiejętności, od osób wykluczonych
cyfrowo po profesjonalnych
programistów.
—Joanna Gulewicz

Ulepszone polimery z Łodzi
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Do 11 czerwca trwa kolejny
nabór wniosków o wsparcie
projektów ochrony
zagrożonych gatunków
i siedlisk. Planowana kwota
dofinansowania to 30 mln zł.

wiają ten stan rzeczy. W
ramach realizowanych projektów ma powstać niemal 70
tys. kilometrów sieci szerokopasmowej, która zapewni
dostęp do szybkiego internetu dla ponad 1,7 mln gospodarstw domowych.
I oś priorytetowa to oczywiście nie jedyne wyzwanie,
które stoi przed Centrum,
odpowiada ono także bowiem za realizację II i III osi
priorytetowej, które obejmują tak fundamentalne działania jak „E-administracja i
otwarty rząd” oraz „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa”. Dyrektor Centrum nie
ukrywa, że największym
wyzwaniem jest realizacja II
osi.
– Olbrzymim wyzwaniem
jest kompleksowa cyfryzacja
urzędów i jednostek administracji publicznej. Wynika to
przede wszystkim z niezwykłej dynamiki postępu technologii cyfrowych, a z drugiej
strony zapotrzebowania na
wyspecjalizowanych programistów – w dużej mierze
udają się do korporacji, gdzie
otrzymują znacznie lepsze
warunki zatrudnienia niż w
jednostkach administracyjnych – podkreśla dyrektor.
Efektywne wykorzystanie
inwestycji z I i II osi uzależnione jest także od poziomu

W Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi trwają
prace nad polepszeniem ich
właściwości oraz nowymi
metodami ich otrzymywania.
Głównym celem projektu
„Badanie oddziaływań supramolekularnych pomiędzy reaktywnymi wstęgowymi nanonapełniaczami krzemoorganicznymi nowego typu a
matrycami polimerowymi”
jest opracowanie rozwiązań
syntetycznych w celu otrzymania homogenicznych nanokompozytów polimerowych o
ulepszonych właściwościach
fizykochemicznych i mechanicznych. – Współczesne
technologie otrzymywania
materiałów polimerowych,
bardziej niż na tworzeniu nowych pod względem budowy
chemicznej struktur, skupiają
się na modyfikacjach znanych
już polimerów w celu ich
uszlachetnienia, tak aby spełniały określone wymogi,
związane na przykład z uzyskaniem lepszej wytrzymałości mechanicznej czy też
optymalizacją ich przenikalności lub zwiększeniem odporności termicznej. Dodawa-
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Rola instytucji wdrażającej
dany program to przede
wszystkim aktywne
wspieranie procesu realizacji
projektu poprzez czuwanie
nad beneficjentem i
reagowanie na jego bieżące
potrzeby oraz wątpliwości.

Na trzech osiach budują
cyfrowe społeczeństwo
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To człowiek jest
największą wartością

nie nanonapełniaczy do matryc polimerowych jest jedną
z dróg, aby taki cel osiągnąć –
wyjaśnia dr hab. Anna Kowalewska, kierownik projektu.
– Główną wadą dotychczas
stosowanych napełniaczy
mineralnych, jak też wielu
organicznych, jest ich skłonność do agregacji w matrycy
polimerowej. Te, które zostały
zaprojektowane w naszym
przedsięwzięciu, są uniwersalnymi cząsteczkami hybrydowymi w skali nano, które
łączą zalety bardzo dobrze
rozwarstwionych układów
mineralnych i struktur organicznych zdolnych do oddziaływań supramolekularnych.
Sprawia to, że powstaje duża
możliwość sterowania właściwościami fizykochemicznymi
nanokompozytów polimerowych i dostosowywania ich
do potrzeb. Dzięki możliwości
modyfikowania oddziaływań
nanonapełniacz – matryca
można wpływać np. na stopień krystaliczności i przenikalności polimerów. Ma to

<Innowacyjne
nanokompozyty
polimerowe
powstają
w łódzkim
CBMiM
PAN
duże znaczenie, jeśli chcemy
zaprojektować np. biodegradowalne opakowania dla
żywności, które też powinny
stanowić barierę izolującą
zawartość od powietrza i być
odporne mechanicznie.
Należy wspomnieć, że
użycie materiałów nanokompozytowych o nowych właściwościach i lepszej trwałości
wpływa nie tylko na zwiększenie efektywności wytwarzanych z nich urządzeń, ale i
zmniejszenie zużycia energii
oraz ilości zanieczyszczeń
wytwarzanych w czasie produkcji i utylizacji, co ma bardzo pozytywny wpływ na
środowisko naturalne.
Projekt finansowany jest
przez Narodowe Centrum
Nauki. Po zakończeniu działań możliwe będzie wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu
opracowania kwestii związanych z transferem technologii. Centrum poszukuje partnerów do skomercjalizowania
uzyskanych rozwiązań.
—Jakub Maksymowicz

