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Dofinasowanie zaplanowane-
go na 3 lata projektu uzyskano 
w programie „Inwestycje przed-
siębiorstw w badania i innowa-
cje” ogłoszonym przez Centrum 
Obsługi Przedsiębiorcy w ramach 
RPO Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020. Liderem, zgodnie 
z ideą tego programu, jest kon-
sorcjum przedsiębiorstw AQUA 
INSTITUTE Sp. z o.o. oraz WINKLER 
Innovation Group Sp. z o. o. Sp. K. 
Prace badawczo-rozwojowe pro-
wadzić będą naukowcy z Wydziału 
Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska Politechniki Łódzkiej 
we współpracy z pracownikami 
Wydziału Nauk Geograficznych 
Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału 

Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jak mówi kierująca badaniami 
dr Aleksandra Ziemińska-Sto-
larska z PŁ –  Zaplanowaliśmy 
w projekcie kilka etapów. Chcemy 
na podstawie przeprowadzonych 
prac badawczo-rozwojowych stwo-
rzyć modelowe rozwiązanie dla 
poprawy ekosystemu sztucznych 
zbiorników wodnych. Rozpocznie-
my od prac przygotowawczych 
służących stworzeniu Systemu 
Informacji Przestrzennej Obszaru 
Badań i zbudowaniu geoportalu 
PPGIS (Public Participation Geogra-
phic Information System) wspiera-
jącego uczestnictwo społeczności 
w planowaniu przestrzennym oraz 

aplikacji Alert. Badania monitorin-
gowe Zalewu Sulejowskiego i jego 
cieków zasilających pozwolą nam 
opracować działania naprawcze 
dla tego obszaru. Głównym ich ce-
lem jest oczywiście powstrzymanie 
i zmniejszenie stopnia eutrofizacji 
płytkich, sztucznych zbiorników 
wodnych. Rolą firm w projekcie 
będzie stworzenie modelowanego 
rozwiązania dla zbiorników wod-
nych, w tym budowa pilotażowego 
obszaru wokół zalewu.

Projekt PRO-MIS znalazł się na 
wysokim 5. miejscu z oceną 83,1 
proc. wśród 14 pozytywnie oce-
nionych wniosków.

n	Ewa Chojnacka

Rozwój i innowacyjność firm zlokalizowanych na pewnym obszarze zależy od 
ich dobrej współpracy z jednostkami naukowymi oraz od pozyskania finan-
sowania na prace badawczo-rozwojowe. Cieszy więc pozyskanie 25 milionów 
na projekt PRO-MIS Program Rekultywacji Obszarowej – Monitoring i Strategia 
– modelowe rozwiązanie dla zbiorników wodnych na podstawie przeprowadzo-
nych prac B+R dotyczących Zbiornika Sulejowskiego.

Nauka i biznes 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
opublikowało zestawienie 70 wyróżniających się 
ambitnych pomysłów naukowych o dużym znaczeniu 
społeczno-gospodarczym. Wśród nich jest 7 projek-
tów, w których swój udział ma PŁ.

Są to:
n	 PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach
n	 E-XFEL – Laser na Swobodnych Elektronach
n	 ESS – Europejskie Źródło Spalacyjne

Te trzy projekty koordynują w PŁ – prof. Andrzej 
Napieralski i dr inż. Wojciech Cichalewski.
n	 RAPID Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych 

– prof. Andrzej Marcinek
n	 Narodowe Laboratorium Fotowoltaiki – dr hab. inż. 

Maciej Sibiński

Dwa projekty są koordynowane w PŁ przez dr. inż. 
Rafała Grzybowskiego
n	 PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infra-

struktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, 
Krajowy Magazyn Danych

n	 Uniwersalna Infrastruktura dla Składowania i Udo-
stępniania Danych oraz Efektywnego Przetwarza-
nia Dużych Wolumenów Danych w Modelach HPC, 
BigData i Sztucznej Inteligencji.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej powstała 
z myślą o rozwoju specjalistycznych laboratoriów 
przyczyniających się do podniesienia jakości prac 
badawczych oraz kształcenia.

n	Agnieszka Garcarek
Dział Promocji

PŁ na Polskiej Mapie 
Infrastruktury Badawczej




