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Szanowni Państwo,
mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu laureatów IX edycji programu LIDER.
To rekordowa w tym projekcie, bo licząca aż 51 osób grupa, która otrzyma dofinansowanie
na prowadzenie autorskich, innowacyjnych projektów naukowych.
W postrzeganiu NCBR Lider to jednak nie tylko osoba realizująca badania. To ktoś, kto wyznacza
nowe kierunki w swojej dziedzinie naukowej, potrafi zbudować zespół badawczy, a rezultaty
badań wprowadzić do świadomości społecznej. Od wszystkich laureatów programu LIDER
oczekujemy umiejętności samodzielnego planowania i zarządzania projektami naukowymi,
a także kierowania zespołami badawczymi oraz - co szczególnie ważne - komercjalizacją
wyników tychże prac. To z jednej strony ogromna odpowiedzialność, ale z drugiej jeszcze
większa szansa zawodowa. Jestem przekonany, że wszyscy laureaci, wzorem ich poprzedników,
skorzystają ze stojącej przed nimi możliwości.
W broszurze znajdą Państwo sylwetki wszystkich tegorocznych laureatów wraz z informacją
o ich projektach naukowych. Jestem przekonany, że rezultaty ich prac dobrze przysłużą się
polskiej nauce, gospodarce oraz społeczeństwu.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
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Wstęp

Dziś wiadomo, że umiejętności przywódcze można
kształtować. W nauce wiąże się to z podnoszeniem
zróżnicowanych kompetencji młodych badaczy.
S z c z e g ó l n i e i s t o t n e o b s z a r y ko m p e t e n c j i t o
umiejętności samodzielnego planowania i zarządzania
projektami naukowymi, a także kierowania zespołami
badawczymi i komercjalizacją wyników badań.
Inwestycja w młodych, kreatywnych naukowców,
w kontekście wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi
Polska, jest najefektywniejszym sposobem, by zmniejszyć
dystans do najlepszych.

2.

W latach 2009-2017 Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju ogłosiło dziewięć konkursów w programie
LIDER. Mimo zbliżonych warunków poszczególnych
edycji programu, cieszyły się one zróżnicowanym
zainteresowaniem młodych naukowców. W pierwszym
roku złożono 202 wnioski o dofinansowanie,
natomiast w kolejnych dwóch latach aplikacji
było prawie o połowę mniej. W 2013 r. poziom
zainteresowania wzrósł i złożono 240 wniosków,
a rok później przesłano ich rekordową liczbę – 358.
W ostatniej edycji liczba wniosków była wyższa
(201) niż rok wcześniej (184). Poprzez podniesienie
wysokości środków przeznaczonych na konkurs
(60 mln zł), w dziewiątym konkursie podniósł się
wskaźnik sukcesu rozumiany jako stosunek liczby
umów do liczby złożonych wniosków — do 25%.
Wcześniej jego wysokość była przede wszystkim
powiązana z liczbą przesłanych aplikacji, jako,
że w większości konkursów liczba wniosków
rekomendowanych do dofinansowania (wynikająca
z wysokości alokacji) była podobna.

Misją Centrum jest „wsparcie rozwoju kadry naukowej,
a w szczególności osób rozpoczynających karierę
naukową”, a także „wsparcie polskich jednostek
naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich
zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań
opartych na wynikach badań naukowych, w celu
nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią
dla społeczeństwa”. Program sprzyja realizacji obydwu
tych celów.

Opis programu

Program LIDER ma charakter elitarny i skierowany jest
do przedstawicieli różnorodnych dziedzin naukowych.
W skali kraju jest przedsięwzięciem unikatowym,
a zarazem komplementarnym w systemie finansowania
nauki w Polsce. Tworzy on silne podstawy do wzmacniania
konkurencyjności polskiej nauki i nowego pokolenia
polskich naukowców w skali europejskiej i światowej.
Wpisuje się też w światowy trend tworzenia nowych,
ukierunkowanych instrumentów finansowania badań
prowadzonych przez młodych naukowców.
W związku ze zmianą ustawodawstwa, warunki programu
LIDER na przestrzeni kolejnych edycji były modyfikowane.
Dziewiąta edycja programu skierowana została do
młodych naukowców, którzy:
99w roku ubiegania się o przyznanie środków ukończyli
nie więcej niż 35 lat,
99posiadali ukończone studia II stopnia lub posiadali
stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej
niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
o przyznanie środków,
99są autorami publikacji w renomowanych
czasopismach naukowych bądź posiadają
patenty lub wdrożenia,

99dotychczas nie uczestniczyli w roli kierownika
projektu w programie LIDER,
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W programie LIDER Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju przyznaje się środki młodym naukowcom
na realizację pomysłów i własne zespoły badawcze.
Wzmacnia się tym samym nie tylko ich kompetencje
naukowe, ale także zarządcze. Pośrednio program
przygotowuje do startu z własnymi pomysłami
i ubiegania się o środki na badania na poziomie
europejskim.
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Statystyki

99pozyskali do współpracy jednostkę naukową,
która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni
Kierownika Projektu oraz członków utworzonego
przez niego zespołu badawczego,
99posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu
w Polsce.
Głównym celem programu jest poszerzenie kompetencji
młodych naukowców w samodzielnym planowaniu,
zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami
badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych,
których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Wykres 1: Liczba złożonych wniosków, podpisanych umów oraz wskaźnik sukcesu w poszczególnych konkursach.
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Maksymalna wysokość dofinansowania projektu
w dziewiątym konkursie wyniosła 1,2 miliona złotych.
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z jednostką,
którą może być organizacja badawcza (publiczna
lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace
rozwojowe.
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Zarówno gospodarka, jak i nauka potrzebuje
kreatywnych, potrafiących realizować swoje wizje
liderów. Lider nie tylko wyznacza nowe kierunki,
ale również potrafi przekonać do swoich koncepcji
społeczeństwo.

3.

Liczba wniosków/ umów

1.
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Łączna wartość dofinansowania przyznanego we
wszystkich dziewięciu konkursach wyniosła ponad
367 mln zł. Spośród dziewięciu konkursów w sześciu
dofinansowywano zbliżoną liczbę 35-38 projektów
na konkurs. Od tych wartości odbiegał pierwszy konkurs,
w którym było 23 Liderów z projektami dofinansowanymi
na łączną kwotę w wysokości 21 mln złotych, tj. mniej
więcej połowy dofinansowania w pozostałych konkursach,
a także czwarty konkurs gdzie dofinansowano 45 umów
o wartości 48 mln zł oraz ostatni, z rekordową liczbą

51 projektów na kwotę 59 mln zł. Do 2014 r. średnia
kwota dofinansowania rosła, w latach późniejszych
ustabilizowała się na poziomie około 1,13-1,15 mln zł,
co związane jest z aplikowaniem o wsparcie zbliżone do
maksymalnej wartości przewidzianego dofinansowania.
Efektem tego jest m.in. to, że w bieżącej edycji konkursu
tylko czterech wnioskodawców otrzymało wsparcie
poniżej 1 mln zł.

Dotychczas 337 osób uzyskało tytuł laureata
programu — Lidera. W tej grupie 1/3 stanowiły kobiety.
W dziewiątej edycji konkursu udział projektów,
którymi kierowały kobiety, stanowił 41%. Jest to
wartość zbliżona do wyników osiąganych w piątej
i szóstej edycji konkursu, gdzie odpowiednio było to:
46% i 49% i znacząco wyższa niż wartości uzyskiwane
w dwóch poprzednich edycjach: siódmej — 17%

i ósmej — 31%. Natomiast skuteczność składanych
przez kobiety wniosków była wyższa od skuteczności
mężczyzn i wyniosła 30%. Tylko 23% projektów złożonych
przez mężczyzn skutecznie przeszło przez procedurę
konkursową. Trudno jednak powiedzieć by była to
prawidłowość: kobiety były skuteczniejsze w aplikowaniu
od mężczyzn w dwóch na cztery ostatnie konkursy.

LIDERZY WEDŁUG PŁCI

367 MLN ZŁ
DOFINANSOWANIE
W PROGRAMIE

1 MLN ZŁ

ŚREDNIA WARTOŚĆ GRANTU

69%

31%

MĘŻCZYŹNI

Wykres 2: Liczba laureatów programu w podziale na płeć w poszczególnych konkursach

Tabela 1: Podpisane umowy — łączna i średnia kwota dofinansowania oraz liczba umów w poszczególnych konkursach

konkurs

łączna kwota przyznanego
średnia kwota
dofinansowania (w zł)
dofinansowania (w zł)

liczba
zawartych umów

LIDER I

21 622 510

940 109

23

LIDER II

33 136 748

920 465

36

LIDER III

40 556 241

1 067 270

38

LIDER IV

48 376 609

1 075 036

45

LIDER V

42 060 592

1 136 773

37

LIDER VI

42 591 932

1 151 133

37

LIDER VII

39 659 278

1 133 122

35

LIDER VIII

40 344 782

1 152 422

35

LIDER IX

59 122 066

1 159 256

51
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KOBIETY

mężczyźni
17
30

LIDER II
27

LIDER III

31

LIDER IV
19

20
29

LIDER V
LIDER VI
LIDER VII

24
30

LIDER I

LIDER VIII
LIDER IX

6

kobiety

6
17

6
11

14
18

14
21
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Średni wiek wnioskodawców w poszczególnych
konkursach oscylował między 30. a 33. rokiem życia.
Biorąc pod uwagę laureatów wszystkich edycji, wyniósł
on 32 lata. Ograniczenie wiekowe (do ukończonych
35 lat) dla kierowników projektu wprowadzono
od IV konkursu, stąd też w pierwszych konkursach
laureatami zostawały osoby przekraczające 35. rok życia.
W środkowych edycjach programu przeprowadzanych
w latach 2013-2016 laureaci byli średnio najmłodsi.
Szczególnie widoczne było to w IV edycji konkursu,
w której średni wiek laureatów wynosił 30 lat i w której
pojawiły się najmłodsze osoby w historii konkursu – 24
lata (mężczyzna) i 27 lat (kobieta). Od czwartej edycji
średni wiek laureatów stopniowo wzrastał do 32-33
lat. W pierwszych trzech edycjach laureaci byli średnio
starsi od laureatek, natomiast w szóstej i siódmej edycji
konkursu było odwrotnie. W dwóch ostatnich edycjach
średni wiek dla kobiet i dla mężczyzn w zasadzie
wyrównał się.

32 LATA

ŚREDNI WIEK
LAUREATA PROGRAMU

337
LIDERÓW

Wykres 3: Wiek laureatów wszystkich konkursów wg płci

Laureaci programu w większości realizują swoje projekty
na uczelniach – 70% z nich wybrało uczelnię jako
jednostkę goszczącą. Jednostkę organizacyjną (instytut
albo centrum) Polskiej Akademii Nauk wybrało 14%
laureatów, a 12% realizuje swoje projekty w instytutach
badawczych. Przewaga uczelni nad innymi typami
jednostek była szczególnie widoczna w piątym i szóstym
konkursie – ponad 80% laureatów realizowało tam swoje
projekty. W dziewiątym konkursie była ona także wysoka,
bo 78% zwycięskich aplikacji pochodziło ze szkół wyższych.
W przypadku instytutów i centrów Polskiej Akademii
Nauk ich udział w ostatniej edycji był nieznacznie wyższy
od średniej (16%), kosztem przede wszystkim instytutów
badawczych (4%). Laureaci realizujący swoje projekty
poza powyższymi typami jednostek stanowią rzadkość.
Z przedsiębiorstwami związanych jest ok 1% ogólnej liczby
beneficjentów, a 2% laureatów realizuje swoje projekty
w jednostkach innych, nienależących do żadnej z czterech
powyższych kategorii. W dziewiątej edycji, podobnie jak
w ostatnich trzech latach, najwyższym wskaźnikiem sukcesu
charakteryzowały się projekty afiliowane przy jednostkach
PAN – aż 53% wniosków zostało rekomendowanych do
dofinansowania, natomiast relatywnie słabo wypadały
propozycje naukowców związanych z instytutami
badawczymi – zaledwie 7% takich wniosków zostało
pozytywnie ocenionych.
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TYPY JEDNOSTEK POD WZGLĘDEM UDZIAŁU
W LICZBIE PROJEKTÓW
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OŚRODKI GOSZCZĄCE LAUREATÓW
PROGRAMU LIDER

Wykres 4: Typy jednostek, w których realizowany jest projekt w poszczególnych konkursach
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Jeśli chodzi o rozkład przestrzenny, czyli informację,
gdzie w Polsce realizowane są projekty programu
LIDER, to dominują województwa z silnymi ośrodkami
akademickimi. Najwięcej projektów zlokalizowano
w województwie mazowieckim (93 laureatów wszystkich
edycji) i małopolskim (57 laureatów). Ten wynik związany
jest z silną pozycją Warszawy (89 laureatów, czyli 96%
z województwa) i Krakowa (69 laureatów, czyli wszyscy
z Małopolski). Z wyjątkiem województwa śląskiego
w pozostałych regionach najważniejszą rolę odgrywają
ośrodki uniwersyteckie i największe miasta w regionie.
Odpowiednio są to: w województwie wielkopolskim —
Poznań (36 laureatów), w województwie pomorskim —
Gdańsk (32 laureatów), w województwie dolnośląskim
— W r o c ł aw ( 2 2 l a u r e a t ó w ) , w w o j e w ó d z t w i e
łódzkim — Łódź (15 laureatów), w województwie
lubelskim — Lublin (14 laureatów), w województwie
zachodniopomorskim – Szczecin (13 laureatów)

LIDER VII

przedsiębiorstwo

LIDER VIII LIDER IX
inne

itd. Tylko w trzech województwach (mazowieckim,
podkarpackim i śląskim) wśród beneficjentów znaleźli się
Liderzy, którzy aplikowali spoza stolic. W województwie
mazowieckim, oprócz Warszawy, wnioski pochodziły
również z Radzikowa w gminie Błonie (3) i Radomia (1).
W województwie śląskim najwięcej podmiotów, z którymi
związani są Liderzy znajduje się w Gliwicach (14), kolejno
zaś w Katowicach (6), Zabrzu (2) i Bielsku-Białej (1).
W województwie podkarpackim wnioski pochodziły
z Rzeszowa (5) i Rogoźnicy (3). Warto podkreślić, że ta
statystyka dotyczy lokalizacji ośrodków goszczących, co
nie zawsze ma pokrycie w faktycznym miejscu realizacji
projektu, np. w dziewiątej edycji dotyczy to Bydgoszczy,
w której zlokalizowane jest Collegium Medicum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którego
pochodził jeden ze zwycięskich wniosków.

Wrocław (22)

Kielce (2)

Liczba projektów:

Opole (2)
Kraków (69)
Zabrze (2)
Gliwice (14)
Katowice (6)
Bielsko-Biała (1)

Rogoźnica (3)

89

Rzeszów (5)
15
1

Cztery miasta: Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław
posiadały co najmniej po jednym laureacie w każdym
konkursie ogłoszonym w ramach programu. Poznań
i Łódź nie miały swoich reprezentantów tylko
w jednej edycji konkursu, natomiast Szczecin i Gliwice
nie były reprezentowane w dwóch. Jak dotychczas
nie ma jednostek, w których Liderzy realizują swoje
badania w dwóch województwach: lubuskim i podlaskim.
W bieżącej edycji umocniła się przewaga Krakowa
i Warszawy, z których łącznie pochodziła prawie
połowa zwycięskich projektów. W ostatnim, dziewiątym
konkursie, najwięcej pochodziło ich z Warszawy (13)
i Krakowa (12), a po pięć zaakceptowanych wniosków
pochodziło z Poznania, Wrocławia oraz Lublina.
W przypadku tego ostatniego miasta jest to rekordowa
liczba w trakcie jednej edycji, stanowiąca ponad 1/3

10 LIDER IX

Lublin (14)

wszystkich zwycięskich aplikacji z tego miasta. Biorąc
pod uwagę wszystkie edycje programu LIDER, najwięcej
projektów realizowanych jest w Warszawie (27%)
i Krakowie (21%), a następnie w Poznaniu (11%) i Gdańsku
(10%). Widoczny jest powolny spadek udziału projektów
z Gdańska, z którego w ostatnich edycjach konkursu
pochodzi relatywnie mniejsza liczba realizowanych
wniosków. Na dalszych pozycjach znajduje się Wrocław
(7%) i Łódź (5%). Dominują ośrodki akademickie,
w których mają swoją siedzibę duże uczelnie techniczne.
Reprezentujący je młodzi naukowcy na ogół przeważają
wśród laureatów pochodzących z tych miast.
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MIASTA POD WZGLĘDEM UDZIAŁU
W LICZBIE PROJEKTÓW

Klasyfikacja według tematyki zwycięskich projektów
przy użyciu klasyfikacji OECD w zasadzie pozostaje
niezmienna od kilku ostatnich konkursów. Tematyka
projektów w programie LIDER zdominowana jest przez
nauki inżynieryjne i techniczne. Stanowią one 66% liczby
projektów i wartości ich dofinansowania. Dominacja
tej dziedziny, charakterystyczna dla wszystkich
konkursów, jest widoczna również w dziewiątej edycji,
w której osiągnęła poziom 71%. Kolejnym, drugim co
do popularności obszarem są nauki przyrodnicze, które
stanowią 17% liczby i wartości wszystkich zwycięskich
projektów. Najwięcej tego typu wniosków zostało
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11%

10%

7%

5%

WARSZAWA

KRAKÓW

POZNAŃ
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ŁÓDŹ

Z dziesięciu najliczniej reprezentowanych jednostek
pochodzi niemal połowa laureatów wszystkich
konkursów. Realizują lub realizowały one od 11 do 28
projektów, najwięcej jest ich na Politechnice Warszawskiej
(28) i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (25).
Beneficjenci z tych uczelni w dziewiątej edycji także
byli najbardziej liczni: z Politechniki Warszawskiej
siedem wniosków uzyskało pozytywną rekomendację,
a z Akademii Górniczo-Hutniczej, tak jak w zeszłym
roku, cztery. Kolejne jednostki z największą liczbą
laureatów to także uczelnie techniczne: Politechnika

Poznańska (19), Politechnika Gdańska (15), Politechnika
Łódzka (14) i Politechnika Krakowska (14). Dopiero
na ósmym miejscu jest pierwsza uczelnia nietechniczna –
Uniwersytet Warszawski (12). Około 10% projektów było
realizowanych jako jedyne w ramach jednostki goszczącej
i jest to spadek tego udziału w stosunku do poprzedniego
roku. Jak dotychczas laureatami konkursu zostali
naukowcy aplikujący łącznie z 82 jednostek, z czego cztery
w tej edycji były reprezentowane po raz pierwszy.

wybranych w czwartym konkursie, gdzie stanowiły one
niemal 1/3 nagrodzonych aplikacji. Udział projektów
z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu był
najwyższy w pierwszym konkursie, następnie utrzymywał
się na stabilnym poziomie ok. 11-14%, by spaść w latach
2016-2017 do wartości jednocyfrowych. W ostatniej
edycji natomiast wzrósł on do 10%. Najrzadziej wśród
zwycięskich projektów reprezentowane były nauki
rolnicze (7%) i nauki społeczne (poniżej 1%), przy czym
w przypadku nauk społecznych w czterech ostatnich
konkursach nie było ani jednego zwycięskiego projektu
z tego obszaru.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY
WEDŁUG KLASYFIKACJI OECD

66%

INŻYNIERYJNE
I TECHNICZNE
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medyczne
I O ZDROWIU

7%
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SPOŁECZNE

JEDNOSTKI GOSZCZĄCE
POD WZGLĘDEM LICZBY PROJEKTÓW

POLITECHNIKA
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AKADEMIA
GÓRNICZO-HUTNICZA

25

POLITECHNIKA
POZNAŃSKA

19
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Wykres 5: Zwycięskie projekty wg dziedzin nauki OECD w poszczególnych konkursach
W ramach nauk inżynieryjnych i technicznych
najczęściej wybierano: elektrotechnikę,
elektronikę, inżynierię informatyczną (16%
wszystkich projektów), inżynierię materiałową
(14%) i inżynierię mechaniczną (13%). Grupa ta
była najbardziej zróżnicowana pod względem
reprezentacji poszczególnych dziedzin.
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Liczba projektów
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Z zakresu nauk przyrodniczych najbardziej
popularnymi dziedzinami są nauki chemiczne
(7%) i nauki fizyczne (4%). W przypadku nauk
medycznych i nauk o zdrowiu dominującą
dziedziną jest biotechnologia medyczna (5%).
Biotechnologia, ale tym razem rolnicza (2%) jest
najczęściej wybieraną dziedziną nauk rolniczych.
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Wykres 6: Zwycięskie projekty z zakresu nauk technicznych w podziale na dziedziny nauki wg OECD

2.2 Elektrotechnika, elektronika,
inżynieria informatyczna (49)
2.5 Inżynieria materiałowa (44)
2.3 Inżynieria mechaniczna (40)
2.10 Nanotechnologia (25)
2.11 Inne nauki inżynieryjne i technologie (12)
2.7 Inżynieria środowiskowa (9)
2.6 Inżynieria medyczna (8)
2.4 Inżynieria chemiczna (7)
2.9 Biotechnologia przemysłowa (7)
2.1 Inżynieria lądowa (6)
2.8 Biotechnologia środowiskowa (1)
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***
Dziewiąta edycja konkursu ogłoszona została w grudniu
2017 r., a nabór wniosków trwał od połowy stycznia
do połowy marca roku następnego. Procedura wyboru
Liderów była, podobnie jak w poprzednich konkursach,
dwuetapowa. Po ocenie formalnej i eksperckiej ocenie
merytorycznej najlepsi zostali zaproszeni na rozmowy
kwalifikacyjne. Nastąpiło to po ogłoszeniu wyników
pierwszej oceny merytorycznej w maju 2018 r.
Rozstrzygnięcie i podanie listy Liderów miało miejsce
13 sierpnia 2018 r.
Ze swoimi pomysłami na projekt zgłosiło się 201 młodych
badaczy, najwięcej od 2015 roku. Dzięki zwiększonej do
60 mln zł alokacji (w poprzednich konkursach było to 40
mln zł) spośród zgłoszeń wybrano rekordową liczbę 51
Liderów. Ich sylwetki zostały zaprezentowane w niniejszej
publikacji.
Zwiększenie alokacji sprawiło, że otrzymanie grantu
było najłatwiejsze od 2013 r., dofinansowanie otrzymał
co czwarty wniosek. Także liczba kobiet – laureatek
była największa w historii (21), a ich udział w gronie
zwycięzców konkursu był najwyższy od trzech lat (41%).
Średni wiek laureatek i laureatów był zbliżony do tego

w poprzednich konkursach i wynosił średnio trochę
powyżej 32 lata.
Wśród zwycięskich projektów zdecydowana większość
(78%) pochodziła z uczelni, co jest utrzymaniem
trendu z poprzednich lat, stosunkowo dużo pochodziło
z instytutów PAN (16%), a znacznie mniej niż w latach
ubiegłych z instytutów badawczych (4%). Nadal następuje
też umacnianie się nauk techniczno-inżynieryjnych
wśród tematyki projektów, a co za tym idzie także
i pozycji uczelni technicznych jako miejsc, w których
prowadzone są badania z projektów programu. Ponadto
w zdecydowanej większości projekty pochodziły
z jednostek, które już wcześniej miały okazję gościć
laureata programu. Rezultatem tego jest skupienie się
badań na największych uczelniach technicznych w dużych
ośrodkach miejskich.
Wszystkim Liderom serdecznie gratulujemy, a młodych
i kreatywnych przedstawicieli świata nauki, którzy
chcieliby ze swoimi projektami dołączyć do grona
laureatów zachęcamy do uczestnictwa w przyszłych
konkursach programu LIDER.
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dr Agnieszka Kuźniar

dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

Nowe narzędzie diagnostyczne medycyny ludzkiej i weterynaryjnej
- test diagnostyczny do wykrywania inwazji robaka skórnego.

1 075 508,75 PLN

1 196 750 PLN

Głównym celem projektu jest analiza potencjału
w d r o ż e n i o w e g o i n n o w a c y j n e g o p r e p a ra t u
zawierającego szczepy endofitów, który szczególnie
ma promować wczesne etapy rozwoju pszenicy.
Pierwszy etap projektu obejmuje badania
mające na celu wytypowanie mikroorganizmów
endofitycznych z różnych odmian pszenicy ozimej,
które potencjalnie mogą wchodzić w skład preparatu.
Kolejno zostanie opracowany biopreparat (w
warunkach laboratoryjnych) oparty o badane
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szczepy. Następnie zostanie określony wpływ
innowacyjnego preparatu na wzrost i plonowanie
pszenicy w warunkach in vitro oraz in situ. Projekt
stanowi innowacyjne podejście w kierunku tworzenia
nowej linii biopreparatów opartej na relacjach
troficznych z roślinami.

DZIEDZINA NAUK BIOLOGICZNYCH

Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu
i plonowania pszenicy ozimej.

Dirofilarioza skórna to choroba odzwierzęca
przenoszona przez komary, która atakuje psy,
koty i niespecyficznie ludzi. Chociaż pasożyt ten
alarmująco zwiększył swój zasięg geograficzny
w ostatnim czasie, nie ma dostępnego komercyjnie
testu diagnostycznego. Bezpośrednim celem
projektu jest opracowanie nowatorskiej metody
diagnostycznej z zastosowaniem biosensora, która
umożliwi szybką, czułą i tanią diagnostykę nowego
w Europie, niebezpiecznego pasożyta Dirofilaria

r e p e n s . O p r a c o w a n a w p r o j e kc i e m e t o d a
w przyszłości znajdzie powszechne zastosowanie
w wykrywaniu pasożytów u ludzi i zwierząt.
Umożliwi to kontrolę zarażenia psów, co pozwoli
na wyeliminowanie niebezpiecznego pasożyta ze
środowiska.

DZIEDZINA NAUK BIOLOGICZNYCH

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Biotechnologii
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dr n. chem. Lucyna Budźko

mgr Katarzyna Hanna Kamińska

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Politechnika Warszawska

Wykorzystanie enzymów AID/APOBEC w mapowaniu modyfikacji
cytozyny w kwasach nukleinowych.

LEADOMISE – zintegrowany system informatyczny wykorzystujący
metody sztucznej inteligencji do automatycznej optymalizacji
kandydatów na nowe leki.

1 199 000 PLN

18 LIDER IX

materiału. Apobec-EpiSeq pokonuje powyższe
ograniczenia technologiczne, a zainteresowanie
technologią wyrażone m.in. przez Cambridge
Epigenetix Ltd. wskazuje na przyszłą kapitalizację jej
potencjału rynkowego.

Projektowanie leków stanowi kluczowe wyzwanie
nowoczesnej medycyny. Przedmiotem projektu jest
opracowanie systemu informatycznego LEADOMISE,
czyli samouczących się metod obliczeniowych
służących do poszukiwania kandydatów na nowe
leki. Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji
w połączeniu z wirtualną modyfikacją związków
chemicznych umożliwi zwiększenie efektywności,
ograniczenie możliwych efektów ubocznych oraz
skrócenie czasu i redukcję kosztów opracowania
nowych leków. Ze względu na uniwersalność systemu
LEADOMISE znajdzie on zastosowanie również

w innych branżach przemysłu. Wymiernym efektem
realizacji projektu może być więc wzrost liczby leków
innowacyjnych oraz rozwój dziedziny projektowania
celowanych małocząsteczkowych związków
chemicznych także w innych gałęziach przemysłu.

DZIEDZINA NAUK BIOLOGICZNYCH

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej
metody – Apobec-EpiSeq – służącej do
mapowania modyfikacji cytozyny w kwasach
nukleinowych. Metoda ta wykorzystuje właściwości
inżynierowanych białek AID/APOBEC wykazujących
selektywną aktywność deaminazową wobec
5mC. Obecnie stosowane sekwencjonowanie
wodorosiarczynowe nie daje możliwości rozróżnienia
5mC od 5hmC. W konsekwencji nasza wiedza
na temat roli obu modyfikacji jest niepełna. Ponadto,
zastosowanie konwersji wodorosiarczynowej wobec
RNA nie jest optymalne ze względu na degradację

DZIEDZINA NAUK BIOLOGICZNYCH

1 200 000 PLN
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Dipl. Ing. Dr. nat. techn. Jakub Rybka

dr n. farm. Krzysztof Goryński

1 199 906 PLN

Celem projektu jest wykorzystanie technologii
biodruku 3D do wytworzenia innowacyjnych
rusztowań zawierających autologiczne komórki
mezenchymalne tkanki tłuszczowej do regeneracji
łąkotki. Konstrukcja rusztowań będzie opierać
się na macierzy hydrożelowej wzmocnionej
funkcjonalizowanymi nanorurkami węglowymi oraz
wzbogaconej o czynniki stymulujące różnicowanie
komórek mezenchymalnych do chondrocytów. Celem
zaproponowanego rusztowania jest przywrócenie
funkcjonalności łąkotki po zabiegu menisektomii.
Innowacyjne połączenie istniejących już rozwiązań
oraz multidyscyplinarny charakter projektu
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stanowią o wysokim potencjale aplikacyjnym
i komercjalizacyjnym w obszarach medycyny
regeneracyjnej, ortopedii i medycyny sportowej.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane szybkiemu
wykrywaniu wybranych leków i związków drobnocząsteczkowych
w ślinie.
1 199 998,75 PLN

Głównym celem projektu jest opracowanie
szybkiej, wiarygodnej, taniej i prostej metody
analitycznej w oparciu o nowatorskie urządzenie
służące wykrywaniu leków i ich metabolitów,
w tym narkotyków i środków odurzających
w ślinie badanych osób. Opracowanie nowoczesnego
rozwiązania, które uprości procedury pobierania
i przygotowywania próbek śliny będzie mogło
być wykorzystane do kontroli wśród sportowców,
młodzieży szkolnej i kierowców. Potencjalnymi
odbiorcami opracowania są przedsiębiorcy
sektora badań biomedycznych i przemysłu sprzętu
analitycznego, zainteresowani innowacyjnym

rozwiązaniem oraz opracowanym gotowym
protokołem poboru próbki i jej analizy, w tym
szybkiej i wiarygodnej kontroli zakazanych środków
farmakologicznych „na miejscu”.

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

MeniScaff 3D – biodrukowane, trójwymiarowe rusztowania
wzmacniane nanorurkami węglowymi, stymulujące chondrogenezę
macierzystych komórek mezenchymalnych do regeneracji łąkotki.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Centrum Zaawansowanych Technologii
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dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska

dr inż. Paulina Nowicka

1 200 000 PLN

Celem projektu UROGRAFT jest wytworzenie
pierwszego wszczepu do rekonstrukcji pęcherza
m o c z o w e g o c z ł o w i e k a . U RO G R A F T b ę d z i e
kompozytem zbudowanym z biomateriałów
naturalnych i komórek macierzystych. Projekt
składa się z 4 etapów: modelowania komputerowego
wszczepu, wytworzenia i oceny właściwości
wszczepu in vitro, oceny właściwości wszczepu
in vivo na dużym modelu zwierzęcym oraz
walidacji metody produkcji wszczepu zgodnie
z zasadami dobrej praktyki wytwarzania (ang. Good
22 LIDER IX

Manufactural Practice). Efektem końcowym projektu
będzie, w pełni przebadany w warunkach in vitro i in
vivo, produkt gotowy do użycia w badaniu klinicznym.
UROGRAFT będzie szansą na poprawę jakości życia
pacjentów wymagających operacji rekonstrukcyjnych
pęcherza moczowego.

Opracowanie nowatorskich bogatoresztkowych produktów
przekąskowych na bazie surowców roślinnych do aplikacji
w codziennej diecie dzieci i młodzieży.
995 625 PLN

Celem projektu będzie opracowanie innowacyjnych,
b o g a t o r e s z t ko w yc h , o w o c o w o - w a r z y w nyc h
produktów przekąskowych o charakterze stałym
i półpłynnym, w oparciu o które możliwe będzie
znaczne rozszerzenie obecnej oferty skierowanej
do dzieci i młodzieży. Realizacja projektu pozwoli
na opracowanie żywności o cechach prozdrowotnych,
zwiększy zapotrzebowanie na polskie owoce
i warzywa oraz zagwarantuje konsumentowi dostęp
do atrakcyjnych sensorycznie, zdrowych produktów.
W dalszej perspektywie natomiast rezultaty projektu

mogą być przedmiotem promocji, bądź kampanii
żywieniowych, które przyczynią się do popularyzacji
spożywania owoców, warzyw i produktów z nich
wytworzonych.

DZIEDZINA NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH

UROGRAFT – biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący
regenerację ściany pęcherza moczowego.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
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dr inż. Łukasz Migdał

dr inż. Marek Zdaniewicz

823 375 PLN

Zwiększająca się świadomość konsumentów
dotycząca związku między dietą a zdrowiem,
zwiększa popyt na żywność funkcjonalną, m.in.
na mięso królicze. Jest ono polecane zwłaszcza
dla dzieci i osób starszych oraz dla przeciętnego
konsumenta. Utrzymanie wysokiej jakości mięsa
króliczego, zdolnego zaspokoić gusta konsumentów
wymaga intensywnej pracy hodowlanej.
Wykorzystanie naturalnie pojawiających się
polimorfizmów w obrębie genów kandydujących
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dla cech jakości mięsa, pozwoli na selekcję zwierząt
o pożądanych genotypach. W proponowanym
p r o j e kc i e p r z e w i d u j e s i ę w y ko n a n i e a n a l i z
przydatności tuszki króliczej do produkcji wyrobów
typu kiełbasa, wędzonka oraz do produkcji
innowacyjnych produktów, takich jak gravad oraz
sushi z mięsa króliczego.

Polskie odmiany chmielu fundamentem platformy piwowarskiego
postępu.
1 192 250 PLN

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania dwóch
stylów piwa w oparciu o krajowe odmiany chmielu (Humulus
lupulus L.). Wskazane zostaną m.in. wydajne sposoby chmielenia
na zimno, a tym samym poznany zostanie wpływ tej technologii
na zawartość i wykorzystanie olejków chmielowych oraz
α-kwasów. Analiza jakościowa oraz ilościowa pozostałości
po chmieleniu pozwoli na zaproponowanie nowych sposobów
ich wykorzystania. Przyczyni się to do obniżenia obciążenia
ś c i e kó w i w p r o w a d z e n i a e ko i n n o w a c j i w z a k ł a d a c h
piwowarskich. Uzyskane rezultaty będą dostępne na stworzonej

platformie, zawierającej rzetelne
informacje na temat produkcji piwa,
stanowiąc wartościowe źródło
wiedzy dla powiększającej się rzeszy
entuzjastów produkcji złocistego trunku.

DZIEDZINA NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH

Zwiększenie efektywności technologii produkcji brojlera króliczego
przez opracowanie nowej ścieżki selekcji.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

DZIEDZINA NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
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mgr inż. Agnieszka Kamińska

dr inż. Karina Kwapiszewska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Zaprojektowanie oraz budowa urządzenia do wychwytywania
mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz oceny ich składu
molekularnego do zastosowania w diagnostyce powikłań cukrzycy.

Metoda ilościowego określania internalizacji cząsteczek chemicznych
i biologicznych do wnętrza żywych komórek.
1 135 000 PLN
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efektywności leczenia. Proponowane urządzenie
posiada duży potencjał aplikacyjny w prewencyjnej
diagnostyce nefropatii u pacjentów z cukrzycą.

W projekcie tym opracowana zostanie metoda
jakościowej i ilościowej analizy wnikania cząsteczek
do wnętrza komórek ludzkich. Cel ten będzie
osiągnięty za pomocą spektroskopii korelacji
fluorescencji, umożliwiającej analizę ruchu
pojedynczych cząsteczek we wnętrzu żywych
komórek. W jednym eksperymencie zostaną
równocześnie określone mechanizm wnikania
cząsteczki oraz jej stężenie. Możliwe będą
również badania tkanek 3D oraz dynamicznych
z m i a n ś r o d o w i s k a . M e t o d a o p ra c o w y w a n a
w ramach projektu będzie atrakcyjna
dla firm biotechnologicznych i farmaceutycznych

rozwijających nowe cząsteczki lecznicze. Ilościowe
porównanie zdolności internalizacyjnych molekuł
pozwoli na efektywniejszą selekcję cząsteczek
wiodących na etapie badań przedklinicznych.

DZIEDZINA NAUK FIZYCZNYCH

Celem projektu jest budowa prototypu urządzenia
umożliwiającego separację mikropęcherzyków
zewnątrzkomórkowych z próbek moczu
pochodzących od pacjentów z cukrzycą, a następnie
analizę ich sygnatur molekularnych z wykorzystaniem
spektroskopii Ramana. Na podstawie uzyskanych
sygnatur zostanie opracowany algorytm
diagnostyczny pozwalający na różnicowanie
chorych ze względu na stopień uszkodzenia nerek.
Projektowane urządzenie pozwoli w przyszłości
na szybkie oraz bezinwazyjne zidentyfikowanie
wczesnego stadium uszkodzenia nerek u chorych
z cukrzycą, a tym samym przyczyni się do zwiększenia

DZIEDZINA NAUK FIZYCZNYCH

1 072 362,50 PLN

LIDER IX 27

dr inż. Agnieszka Siemion

dr inż. Karol Kakarenko

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Terahercowe wielozadaniowe dyfrakcyjne urządzenie poprawiające
obrazowanie nowotworów skóry.

VIDO – Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej.
1 174 875 PLN
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zostać użyte w komercyjnych rozwiązaniach,
i które działać będą z dostępnymi na rynku
źródłami i detektorami promieniowania
terahercowego.

Wyobraźmy sobie, że u okulisty siadamy przed
urządzeniem, które w ciągu jednej minuty oceni naszą
jakość widzenia i pokaże, jak moglibyśmy widzieć
po dowolnej metodzie korekcji wzroku. Innowacyjne
soczewki lub inne elementy optyczne mogą być
wirtualnie testowane z udziałem ludzi, zanim firma
zainwestuje w produkcję prototypów. Doświadczeni
okuliści mogą zdiagnozować najmniejsze zmiany
chorobowe siatkówki, zaś neurofizjolodzy oceniać
jej działanie, widząc pojedyncze fotoreceptory.
Otwierane są nowe ścieżki badań prowadzących do

zrozumienia działania naszego mózgu, dzięki idealnej
korekcji układu optycznego oka. Wszystko to stanie
się możliwe, dzięki udanej realizacji i wdrożeniu
projektu, realizowanego w Labolatorium Badań
Percepcyjnych Politechniki Warszawskiej.

DZIEDZINA NAUK FIZYCZNYCH

Głównym celem projektu T-SKIN jest zaprojektowanie
i wykonanie stanowiska umożliwiającego badania
terahercowe skóry pozwalające na wykrycie zmian
nowotworowych. Dzięki wykorzystaniu wielozadaniowych
m o d u ł ó w z a w i e ra j ą c y c h s t r u k t u r y d y f ra kc y j n e ,
możliwe będzie stworzenie kompaktowego urządzenia
działającego w konfiguracji odbiciowej, aby umożliwić
docelowo badanie pacjentów w czasie rzeczywistym,
w układzie nie wymagającym chłodzenia kriogenicznego.
Innowacyjność projektu T-SKIN polega na zastosowaniu
zaawansowanych struktur dyfrakcyjnych, które mogą

DZIEDZINA NAUK FIZYCZNYCH

1 198 375 PLN

LIDER IX 29

dr inż. Grzegorz Muzioł

dr Adrian Franczyk

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Zaawansowanych Technologii

Dwufunkcyjne silseskwioksany RR’7Si8O12 – precyzyjnie
zaprojektowane bloki budulcowe do syntezy zaawansowanych
materiałów hybrydowych.

W ra m a c h p r o j e k t u o p ra c o w a n a z o s t a n i e
t e c h n o l o g i a w y t w a r z a n i a d i o d l a s e r o w yc h
z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym (ang.
distributed feedback, DFB) pracujących
w zakresie światła widzialnego. Celem projektu
jest wypełnienie niszy na rynku wynikającej
z braku dostępności laserów DFB pracujących
w tym zakresie. Do zastosowań laserów
o jednomodowym spektrum, wąskiej emisji
i niskim poziomie szumów należą: komunikacja
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światłowodowa krótkiego zasięgu, detekcja gazów,
chłodzenie atomów w zegarach atomowych,
interferometria. Innowacyjnym elementem projektu
jest zastosowanie konstrukcji zawierającej złącze
tunelowe, co pozwala na silne sprzężenie siatki
dyfrakcyjnej z przyrządem. Owocuje to bardzo dobrą
charakterystyką spektralną emitowanego światła.

DZIEDZINA NAUK FIZYCZNYCH

1 187 031,25 PLN
1 200 000 PLN

Poliedryczne oligosilseskwioksany (POSS) ze względu
na swoje unikalne właściwości zdobyły uznanie wielu
ośrodków naukowych oraz firm chemicznych. Analiza
obecnego stanu techniki wskazuje, iż znajdują one
zastosowanie niemal w każdej dziedzinie nauki,
a wzrost ich znaczenia w przemyśle związany
jest z bardzo szybkim rozwojem nanotechnologii.
Jednakże od wielu lat na rynku oferowane są
odbiorcom te same związki, których właściwości, a co
za tym idzie, zastosowania, są ograniczone. Niniejszy

projekt wychodzi naprzeciw temu problemowi, gdyż
zakłada syntezę POSS z takimi grupami funkcyjnymi,
które na drodze prostych reakcji chemicznych będzie
można dowolnie modyfikować, nadając produktom
ściśle zdefiniowane właściwości, dotąd na rynku
niedostępne.

DZIEDZINA NAUK CHEMICZNYCH

Diody laserowe z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym oparte
na azotku galu.

LIDER IX 31

dr inż. Alina Brzęczek-Szafran

dr Anna Ilnicka

Politechnika Śląska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Hybrydowe materiały nanorurki węglowe-grafen
i nanorurki węglowe-węgiel aktywny: synteza i zastosowanie
w elektrochemicznych akumulatorach energii.

IoLacTec: Innowacyjna metoda otrzymywania laktamów wobec
kwasowych cieczy jonowych.
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na wyeliminowanie produktu ubocznego.
Pomyślne jej opracowanie przyczyni się
do obniżenia energochłonności procesu,
poprawienia wskaźników procesu i tym samym
podniesienia konkurencyjności polskiego
produktu.

1 200 000 PLN
Celem projektu jest przeprowadzenie badań
przemysłowych oraz prac rozwojowych
dla rozwinięcia odkrycia pt. „Sposób wytwarzania
nanorurek węglowych, do posiadającego wartość
rynkową know-how”, którego licencyjne użyczanie
b ę d z i e s p o s o b e m ko m e r c j a l i z a c j i w y n i kó w
projektu. Przez know-how należy rozumieć
technologię prowadzącą do wytwarzania nowych
kompozytów typu nanorurki węglowe (CNT)grafen (GR) / nanorurki węglowe (CNT)-węgle
aktywne (AC), które będą charakteryzować się

nowymi, korzystnymi właściwościami użytkowymi,
szczególnie przydatnymi do stosowania kompozytów
jako materiałów elektrodowych i/lub adsorbentów
jonów metali (innowacja produktowa). Metoda
termo-konwersyjna ma charakter nowości w skali
światowej.

DZIEDZINA NAUK CHEMICZNYCH

Celem projektu jest opracowanie nowego procesu
produkcji laktamów, w tym ε-kaprolaktamu. Laktamy są
ważnym produktem lekkiej syntezy wykorzystywanym
jako monomer do produkcji poliamidów, będących
kluczowym tworzywem konstrukcyjnym używanym
m.in. w branży motoryzacyjnej, przemyśle lotniczym czy
odzieżowym. W klasycznym procesie katalizowanym
oleum, konieczna jest neutralizacja mieszaniny reakcyjnej
amoniakiem, w wyniku czego powstaje produkt uboczny
– siarczan amonu. Zaproponowana metoda nie wymaga
użycia amoniaku do wydzielania produktu, co pozwala

DZIEDZINA NAUK CHEMICZNYCH

1 196 250 PLN

LIDER IX 33

dr Rafał Kurczab

dr inż. Emilia Witkowska Nery

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Trójwymiarowe podłoża ze zintegrowanym multielektrodowym
układem pomiarowym do zastosowań w hodowlach komórkowych
i farmacji.

Głównym celem polifarmakologii jest zredukowanie
możliwości wystąpienia działań niepożądanych
nowoprojektowanych leków–czynnika, który
w ostatnich latach spowodował wycofanie zarówno
istniejących na rynku leków, jak i tych znajdujących
się na etapie badań klinicznych. W ramach
projektu opracowany zostanie prototyp platformy
obliczeniowej in silico, wspomagającej proces
projektowania nowych leków z uwzględnieniem
p a ra d y g m a t u p o l i f a r m a ko l o g i i . O t r z y m a n e
oprogramowanie będzie dostępne w formie aplikacji
SaaS (software as a service). Efektywność platformy
34 LIDER IX

zostanie zrewidowana w testach retrospektywnych
(przy użyciu bazy chemogenomicznej) oraz
prospektywnych, w poszukiwaniu nowych ligandów
stosowanych w terapii bólu neuropatycznego.

DZIEDZINA NAUK CHEMICZNYCH

1 200 000 PLN

1 194 993,75 PLN
Celem projektu jest opracowanie urządzenia
umożliwiającego wzrost komórek w trzech wymiarach
i ich jednoczesną analizę. W standardowych
hodowlach, stosowanych często zamiast badań
na ludziach czy zwierzętach, komórki rosną
w niefizjologicznych warunkach na dnie naczynia
hodowlanego i chociaż już pół wieku temu
opracowano metody hodowli 3D ich użycie jest
z n i ko m e . P r o p o n o w a n e u r z ą d z e n i e m o ż e t o
zmienić, dzięki zapewnieniu metody analizy tego
typu trójwymiarowych żeli. Elektrody umieszczone
w naczyniu hodowlanym pozwolą na półautomatyczną

ocenę stanu hodowli. Urządzenie kierowane
jest zarówno do naukowców, jak i przemysłu
f a r m a c e u t yc z n e g o , w t y m d o z a s t o s o w a n i a
w badaniach nad rakiem, nowymi lekami,
w toksykologii oraz inżynierii tkankowej.

DZIEDZINA NAUK CHEMICZNYCH

Polifarmakologiczna platforma skriningowa in silico.

LIDER IX 35

dr Agata Szczeszak

mgr Łukasz Jan Skórka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Politechnika Warszawska

Projekt zakłada wytworzenie ekologicznych włókien
celulozowych oraz papieru i tuszu, w których strukturę
wbudowane będą zsyntetyzowane modyfikatory
luminescencyjne. Dzięki modyfikatorom, czyli
n i e o r g a n i c z ny m m i k r o - l u b n a n o m a t e r i a ł o m
zawierającym pierwiastki ziem rzadkich, otrzymane
włókna, papier oraz tusz będą emitowały światło
widzialne o pożądanej barwie. Emisja światła będzie
aktywowana dwuzakresowo — promieniowaniem
ultrafioletowym lub/i podczerwonym.
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Wyprodukowane włókna znajdą zastosowanie
w przemyśle do produkcji tzw. papieru
zabezpieczonego i świetlnej personalizacji
k a r t i d e n t y f i k a c y j nyc h , a u n i k a t o w y p a p i e r
i tusz do uzyskania oryginalnych opakowań i druków
reklamowych.

1 200 000 PLN

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie
nowego typu organicznych półprzewodników, które
będą wykorzystywane w konstrukcji nowoczesnych
ogniw fotowoltaicznych. Motywacją do realizacji
projektu jest konieczność znalezienia alternatywy
dla stosowanych obecnie w ogniwach pochodnych
fulerenów, które ze względu na ich ograniczenia
strukturalne oraz wysoką cenę utrudniają
dalszy rozwój i komercjalizację organicznej
fotowoltaiki. Niniejszy projekt dzięki wykorzystaniu

zaawansowanych metod in silico, metodologii
syntezy organicznej oraz fizykochemicznych technik
badania cienkich warstw, stanowi odpowiedź
na rodzące się zapotrzebowanie zarówno ze
strony rynkowej, jak i naukowców oraz inżynierów
zajmujących się konstrukcją organicznych paneli
fotowoltaicznych.

DZIEDZINA NAUK CHEMICZNYCH

1 112 250 PLN

NON-FULLACC – nowe, niefulerenowe półprzewodniki organiczne,
jako innowacyjne akceptory w konstrukcji fotoogniw typu BHJ.
DZIEDZINA NAUK CHEMICZNYCH

Ekologiczne włókna celulozowe i papier modyfikowane
mikro- i nanoluminoforami aktywowanymi promieniowaniem
ultrafioletowym oraz podczerwonym.

LIDER IX 37

dr Jacek Marczak

dr inż. Grzegorz Winiarski

PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o.

Politechnika Lubelska

Opracowanie technologii wytwarzania pasywnych systemów
anty-oblodzeniowych w postaci innowacyjnych powłok
superhydrofobowych na bazie nanokompozytów żywic epoksydowych.

Nowa technologia plastycznego kształtowania wyrobów drążonych
z kołnierzami z przeznaczeniem dla przemysłu górniczego.
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będzie w prosty sposób aplikowana na skalę
przemysłową. Proponowany program badawczy
ma silnie aplikacyjny charakter o zdefiniowanym
celu praktycznym oraz odbiorcy opracowywanej
technologii (przemysł lotniczy i energetyczny).
Badania mają również dużą wartość naukową.

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii
wytwarzania wyrobów drążonych z kołnierzami
metodą obróbki plastycznej. Badania realizowane
będą w trzech etapach, w których zostaną
wykonane kolejno: obliczenia numeryczne, badania
doświadczalne w warunkach laboratoryjnych oraz
przemysłowych, jak również badania jakościowe
uzyskanych odkuwek. Na podstawie uzyskanych
wyników zostaną opracowane wytyczne do
projektowania procesów plastycznego kształtowania
wyrobów drążonych z kołnierzami oraz wykonane

zostaną przykładowe wyroby mające zastosowanie
w przemyśle górniczym.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Wytworzenie pasywnego systemu antyoblodzeniowego niewymagającego użycia energii
do działania jest kluczowe dla wielu dziedzin
ż yc ia oraz przemys łu. Cel em p r ojektu jest
opracowanie technologii wytwarzania powłok
superhydrofobowych opóźniających zamarzanie
kropli wody na ich powierzchni i zbadanie ich
efektywności. Wytworzone powłoki będą
cechować się wysoką efektywnością działania
w zmiennych warunkach atmosferycznych bez
użycia energii elektrycznej. Opracowana technologia

DZIEDZINA NAUK CHEMICZNYCH

1 197 000 PLN
1 199 825 PLN

LIDER IX 39

dr inż. Paweł Bałon

dr inż. Ziemowit Dworakowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

System automatycznego przetwarzania i interpretacji danych
w monitorowaniu stanu struktur.

1 156 625 PLN

1 187 500 PLN

Celem projektu jest opracowanie urządzenia
do akumulacji i odzysku ciepła odpadowego
z procesów technologicznych, układów chłodniczych
i klimatyzacyjnych oraz instalacji termicznych
kolektorów słonecznych, wykorzystującego
innowacyjny, modułowy, płytowy układ akumulacji
energii. Urządzenie będzie charakteryzowało się
szeregiem unikalnych cech takich jak: równoczesny
odzysk ciepła z układów klimatyzacyjnych oraz
innego źródła ciepła; intensyfikacja wymiany
ciepła; wykorzystanie nanocząstek jako czynnika
intensyfikującego przewodzenie ciepła przez
warstwę materiału zmiennofazowego; wykorzystanie
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materiałów zmiennofazowych (umieszczonych
w pakiecie pojemników) oraz wykorzystanie
pianek metalicznych (ceramicznych) pozwalających
na znaczne skrócenie czasu akumulacji ciepła. Projekt
będzie realizowany w czterech etapach badawczych
wspólnie z Jednostką AGH.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Opracowanie innowacyjnego modułowego układu akumulacji energii
wykorzystującego materiały zmiennofazowe.

Celem projektu jest opracowanie kompletnego
systemu do automatycznego przetwarzania
i interpretacji danych w monitorowaniu stanu
struktur. System wykorzystuje autorskie algorytmy
wstępnego przetwarzania danych, podejmowania
decyzji i wykonywania fuzji decyzji, pozwalające
na wydobycie cech ze skomplikowanych sygnałów
rejestrowanych w warunkach dużej zmienności
środowiskowej, automatyczną selekcję danych oraz
rozpoznanie i lokalizację uszkodzeń. Skuteczność
systemu zapewniona będzie przez podejście
komitetowe oraz fuzję decyzji. Weryfikacja
rezultatów projektu w oparciu o rzeczywiste

dane przemysłowe oraz modułowa struktura
oprogramowania ułatwią proces wdrożenia
rezultatów projektu do gospodarki.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

LIDER IX 41

dr inż. Rafał Andrzejczyk

dr Agnieszka Woszuk
Politechnika Lubelska

Zastosowanie funkcjonalnych struktur zeolitowych do produkcji
mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spieniania asfaltu.

1 199 907,50 PLN

1 198 750 PLN

Celem projektu będzie opracowanie bioecoinnowacyjnego magazynu termalnego
dla zastosowań elektromobilnych. Wypełnienie
magazynu zostanie dobrane w sposób
umożliwiający osiągnięcie jak największej gęstości
zmagazynowanego strumienia ciepła w jednostce
objętości przy możliwie niewielkiej masie. Magazyn
będzie współpracować z instalacją HVAC znajdującą
się w pojeździe. Proponowane rozwiązanie ma
w zamierzeniach ograniczyć ilość zużywanej energii
elektrycznej i/lub podnieś sprawność magazynowania
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energii w bateriach elektrycznych. Jako nośnik
magazynujący energię termalną wykorzystana
zostanie substancja biodegradowalna. Pozwoli to
na jednoczesne zmniejszenie negatywnego wpływu
instalacji na środowisko naturalne.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Bio-ekoinnowacyjny przenośny magazyn termalny dla zastosowań
elektromobilnych.

Projekt dotyczy innowacji produktowej — mieszanki
mineralno-asfaltowej o temperaturze produkcji
obniżonej o 20-30ºC, w oparciu o spienienie
asfaltu poprzez dodatek zeolitów produkowanych
z popiołów lotnych. Zastosowane będą zeolity
o 3 typach struktury: NaP1, NaX, NaA, ich formy
monokationowe, a także modyfikowane wodą.
Realizacja projektu pozwoli na wyjaśnienie wpływu
dodatku zeolitu na właściwości reologiczne
asfaltów i ich odporność na działanie czynników
atmosferycznych. Dzięki wdrożeniu rezultatów
projektu, firmy z branży budownictwa drogowego

będą mogły zwiększyć ilość realizowanych
zamówień i jakość oferowanych usług, poprawiając
również rentowność swojej produkcji, dzięki
zmniejszeniu energochłonności produkcji.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Politechnika Gdańska

LIDER IX 43

mgr inż. Dawid Szwarc

mgr inż. Krzysztof Wasiak
Politechnika Warszawska

Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej
z węglikami.

1 166 250 PLN

1 199 645 PLN

Celem projektu jest opracowanie technologii
dezintegracji substratów lignocelulozowych
z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego.
W b a d a n i a c h s z c z e g ó l ny n a c i s k p o ł o ż o ny
będzie na opracowanie koncepcji zwiększającej
efektywność wykorzystania substratów
lignocelulozowych w fermentacji metanowej, co
jest jednym z największych wyzwań związanych
z r o z w o j e m t e c h n o l o g i i f e r m e n t a c y j nyc h .
Opracowana technologia pozwoli na wykorzystanie
w biogazowniach substratów trudno rozkładalnych,
44 LIDER IX

jednocześnie ograniczając rynek surowców
żywnościowych wykorzystywanych do tej pory.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Opracowanie technologii dezintegracji biomasy lignocelulozowej
z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego.

Celem projektu jest opracowanie technologii obróbki
cieplnej stali handlowych, które doprowadzą do
wytworzenia nowej generacji stali o strukturze
n a n o b a i n i t yc z n e j l u b n a n o m a r t e n z y t yc z n e j
wzmacnianej węglikami. Unikatowa morfologia
mikrostruktury zapewni wysoką wytrzymałość
i odporność na zużycie ścierne stali w połączeniu
z podwyższoną udarnością i odpornością na pękanie.
W wyniku projektu na światowy rynek dostarczone
zostaną zaawansowane i innowacyjne technologie
obróbki cieplnej. Technologie te pozwolą uzyskać

korzystną kombinację właściwości mechanicznych
i użytkowych tanich i niezawierających strategicznych
pierwiastków stopowych stali. Kombinacja ta nie jest
możliwa do uzyskania przy użyciu obecnie znanych
rozwiązań technologicznych.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

LIDER IX 45

dr inż. Krzysztof Mrozek

dr inż. Paweł Nakielski

Politechnika Poznańska

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Hybrydowe formy wtryskowe nagrzewane indukcyjnie w sposób
selektywny.

Wstrzykiwalne rusztowania komórkowe w inżynierii tkankowej.
1 200 000 PLN
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Projekt ma na celu opracowanie i wykonanie
wstrzykiwalnego rusztowania jako nośnika w terapii
komórkowej. Wyrób ten może być elementem
leczenia pacjentów z chronicznym bólem pleców
lub posłużyć do regeneracji tkanek zębowych
i czaszkowo-twarzowych. Minimalnie inwazyjne
zabiegi stanowią rosnącą potrzebę zarówno
dla pacjenta, jak i personelu szpitalnego. Pacjenci
odczuwają dzięki takim procedurom mniejszy
ból, doznają mniejszych skutków ubocznych
łącznie z mniejszym ryzykiem reoperacji i zakażeń
pooperacyjnych. Dlatego prace prowadzone

w niniejszym projekcie, dostarczą niezbędnych
informacji odnośnie optymalnej budowy
i składu chemicznego wstrzykiwalnego rusztowania
komórkowego, a także procesów zachodzących
po aplikacji konstruktu w tkance.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii
f o r m o w a n i a w y p r a s e k z w y ko r z y s t a n i e m
hybrydowych form wtryskowych nagrzewanych
indukcyjnie w sposób selektywny. Ideą projektu
j e s t s z y b k i e n a g r z e w a n i e i n d u kc y j n e t y l ko
i wyłącznie powierzchni gniazda formującego,
co pozwoli uniknąć dużych strat energetycznych
na regulację temperatury formy w całej jej
objętości. Będzie to możliwe przez koncentrację
działania pola magnetycznego generowanego przez
cewkę indukcyjną na wybranych powierzchniach
formujących.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

1 199 650 PLN

LIDER IX 47

dr inż. Rafał Bartłomiej Kozera

dr inż. Maciej Kulpa

Politechnika Warszawska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Inteligentny system pomostowy z kompozytów polimerowych
do budowy i modernizacji drogowych obiektów mostowych,
wyposażony w czujniki światłowodowe do monitoringu konstrukcji
i kontroli obciążenia.

Powstawanie oblodzenia i jego nawarstwianie
stanowią poważne, czasem katastrofalne
w skutkach, zagrożenie. Projekt IceSurfer proponuje
wykorzystanie technologii laserowej teksturyzacji
zmodyfikowanych powierzchni poliestrowych,
epoksydowych żelkotów oraz farb epoksydowych
wykorzystywanych do ochrony polimerowych
kompozytów wzmacnianych włóknami. Celem
projektu jest zmniejszenie lub całkowita eliminacja
narastania lodu na komponentach kompozytowych
poprzez uzyskanie właściwości lodofobowych
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powierzchni. Atrakcyjnym podejściem do tematu
będzie opracowanie wydajnych i, co najważniejsze,
trwałych powierzchni o właściwościach
lodofobowych, które mogą zmniejszać lub unikać
przywierania wody i lodu, jak również spowolnić jego
nukleację.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

1 155 000 PLN

966 750 PLN

Efektem projektu będzie system paneli
pomostowych z kompozytów polimerowych do
budowy i modernizacji drogowych obiektów
mostowych, wyposażonych w światłowodowy
system monitoringu konstrukcji. Zastosowanie
nowego materiału w elemencie, na który
w pierwszej kolejności oddziałują obciążenia z ruchu
drogowego wymaga zastosowania wiarygodnego
systemu oceny jego stanu. W tym celu zostanie
zastosowany system monitoringu z użyciem
ciągłych czujników światłowodowych (DFOS).

System monitoringu umożliwi również wykrywanie
pojazdów o ponadnormatywnych naciskach
na oś, czyli jednego z czynników przyspieszających
degradację płyt pomostu. Ostateczna weryfikacja
założeń projektowych odbędzie się w czasie badań
laboratoryjnych prototypu w skali naturalnej.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Lodofobowe powierzchnie do zastosowań na elementy z kompozytów
polimerowych /IceSurfer/.

LIDER IX 49

dr inż. Adrian Zakrzewski

mgr Rafał Panek

Politechnika Wrocławska

Politechnika Lubelska

Badania prowadzone w ramach projektu
pozwolą na opracowanie systemu do procesowej
kontroli obróbki materiału wiązką laserową
z zastosowaniem aberracji chromatycznej. System
zostanie zaimplementowany do głowicy laserowej
i będzie wykazywał funkcjonalności, którymi
nie charakteryzują się powszechnie dostępne
na rynku metody. Proponowane rozwiązanie będzie
spełniało założenia koncepcji PRE-IN-POST. Przed
procesem laserowym – pozwoli na wyjustowanie
50 LIDER IX

położenia dyszy głowicy laserowej w stosunku do
podłoża. W trakcie procesu – wyznaczona zostanie
wysokość/głębokość efektu obróbki materiału
wiązką laserową bez konieczności stosowania wiązki
referencyjnej. Po procesie – umożliwi wykreślenie
profilu czołowego elementu obrobionego laserowo.

1 183 687,50 PLN

Istotą projektu jest stworzenie linii ćwierćtechnicznej,
której działanie pozwoli otrzymać ultra czyste, tanie
i bezpieczne ekologicznie zeolity i mezoporowate
materiały krzemionkowe, mogące być potencjalnie
zastosowane w technologiach wychwytywania
dwutlenku węgla i magazynowania wodoru.
Innowacyjnością w projekcie jest możliwość
wykorzystania roztworu odpadowego bogatego
w krzem i glin powstałego po syntezie zeolitów
z popiołów lotnych. Rozwiązanie to nie było jak dotąd

stosowane na tak dużą skalę i pozwoli otrzymać
ultraczyste materiały stanowiące tanią i równie
wartościową alternatywę dla ogólnie dostępnych ich
komercyjnych odpowiedników.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

875 000 PLN

Otrzymywanie ultraczystych zeolitów i mezoporowatych materiałów
krzemionkowych z popiołów lotnych do wybranych zastosowań
środowiskowych.
DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Procesowa kontrola obróbki materiału wiązką laserową
z zastosowaniem aberracji chromatycznej.

LIDER IX 51

dr inż. Jolanta Pulit-Prociak

dr inż. Rafał Mech
Politechnika Wrocławska

Kompozytowe materiały magnetostrykcyjno-nanokrystaliczne
do zastosowania w obszarze odzyskiwania i transformacji energii.

1 191 250 PLN

1 193 550 PLN

Projekt ma na celu opracowanie technologii
otrzymywania nietoksycznych nośników substancji
aktywnych na bazie nanocząstek tlenku cynku
i tlenku tytanu. Dotychczas stosowane nośniki
w p o s t a c i n a n o c z ą s t e k t l e n ko w y c h m o g ą
akumulować się w zdrowych tkankach i wykazywać
względem nich właściwości toksyczne. Opracowane
w projekcie materiały, dzięki ich modyfikacji, będą
charakteryzować się ograniczoną toksycznością
lub jej brakiem. Nośniki będą mogły dotrzeć
52 LIDER IX

jedynie do tkanki nowotworowej, jak również będą
charakteryzować się zwiększoną biodostępnością
i korzystnym profilem uwalniania leku. Wartość
projektu definiowana jest poprzez poprawę jakości
farmakologii w stosowanych terapiach lekowych.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Opracowanie sposobu wytwarzania nietoksycznych nośników
substancji czynnych na bazie nanomateriałów.

Projekt zakłada opracowanie innowacyjnych
materiałów kompozytowych opartych
na cząstkach materiału o gigantycznej
magnetostrykcji i strukturach nanokrystalicznych
o polepszonych właściwościach magnetycznych.
Materiały te będą mogły znaleźć zastosowanie
w obszarze odzyskiwania i zamiany energii
mechanicznej na użyteczną energię elektryczną
(Energy Harvesting). Potrzeba opracowania tego typu
innowacyjnych materiałów jest w pełni uzasadniona.

Obecnie poszukuje się materiału, który pozwalałby
na uzyskanie dużej sprawności w przypadku zamiany
energii mechanicznej na elektryczną. Przewiduje się,
że materiały te znajdą odbiorców m.in. w przypadku
przemysłu związanego z urządzeniami małej mocy,
gdzie będą mogły stanowić źródło tzw. czystej
energii.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Politechnika Krakowska

LIDER IX 53

dr inż. Elżbieta Bączek

dr inż. Patrycja Szymczyk

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Politechnika Wrocławska

W ramach projektu opracowany zostanie materiał
stanowiący osnowę w spiekanych narzędziach
metaliczno-diamentowych przeznaczonych do
szlifowania przemysłowych systemów podłogowych.
Nowo opracowany materiał osnowy umożliwi poprawę
własności wytrzymałościowych i tribologicznych
n a r z ę d z i w z g l ę d e m d o t yc h c z a s s t o s o w a nyc h
kompozytów na osnowie kobaltu. Założony cel
zostanie osiągnięty poprzez jednoczesne zastosowanie
nowatorskiej modyfikacji osnowy metalicznej oraz
opracowanie dedykowanej technologii ich wytwarzania.
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Wnioskowany projekt jest odpowiedzią na wzrastające
zapotrzebowanie na narzędzia metaliczno-diamentowe
wykorzystywane w przemysłach budowlanym
i kamieniarskim, należącym do najbardziej dynamicznie
rozwijających się sektorów gospodarki.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

1 197 500 PLN

1 195 000 PLN

Celem projektu BIOAddMed jest rozwój
niskobudżetowej technologii przyrostowej typu
FFF (Fused Filament Fabrication) w kierunku
wytwarzania zindywidualizowanych wyrobów
medycznych. Badania ukierunkowane są
na dostarczenie gotowego rozwiązania związanego
z przyrostowym procesem wytwarzania nośników
leków w postaci „tabletek 3D” o pożądanym składzie
i charakterystyce uwalniania substancji czynnej
na poziomie gotowości umożliwiającej zastosowanie
technologii w warunkach operacyjnych. Opracowana

technologia umożliwi także wytwarzanie
biodegradowalnych „struktur 3D” o złożonej
geometrii wewnętrznej i określonych cechach
biomechanicznych, wspomagających czasową
stabilizację i regenerację tkanek z jednoczesnym
uwalnianiem substancji czynnych.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Przyrostowe wytwarzanie zindywidualizowanych wyrobów
medycznych na bazie biomateriałów polimerowych.

Innowacyjne narzędzia metaliczno-diamentowe bez udziału
materiałów krytycznych do zastosowań w procesie szlifowania
przemysłowych systemów posadzkowych.

LIDER IX 55

dr inż. Krzysztof Holak

dr inż. Wojciech Ściężor

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Celem projektu jest opracowanie
i rozwój komputerowych metod przetwarzania i analizy
obrazów wykorzystujących algorytmy wzmacniania
amplitudy ruchu i deformacji geometrii na obrazach
i sekwencjach wideo oraz ich praktyczna implementacja
w systemie wizyjnym do monitorowania stanu
konstrukcji inżynierskich i budowlanych. Opracowane
w ramach projektu algorytmy pozwolą na rozwój
istotnych z punktu diagnostyki i monitorowania
konstrukcji bezkontaktowych, wizyjnych metod
56 LIDER IX

eksperymentalnych, takich jak: analiza modalna,
filtracja modalna, detekcja uszkodzeń z kształtu postaci
drgań lub przebiegu ugięcia, a także doprowadzą do
większej automatyzacji metod i ich implementacji
w ciągłych systemach monitorowania.

1 172 500 PLN

Projekt koncentruje się na opracowaniu innowacyjnej
technologii wytwarzania profili z nowych odmian
stopów Al-Cu-Mg opartej o proces syntezy
metalurgicznej, ujednorodniania oraz uszlachetniania
ciekłego metalu, ciągłego odlewania oraz ich
dalszej obróbki cieplnej. Wyroby z linii ciągłego
odlewania dedykowane będą na materiał wsadowy
do procesów kucia matrycowego oraz obróbki
mechanicznej, a w dalszym etapie stosowane do
przemysłu motoryzacyjnego, transportowego oraz

na szereg zastosowań konstrukcyjnych. Główną
zaletą nowo opracowanych wyrobów ze stopów
Al-Cu-Mg wywarzanych w niniejszej technologii
będzie wysoki zespół własności mechanicznych oraz
technologicznych, drobnoziarnista struktura oraz
równomierny rozkład dodatków stopowych.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

1 001 250 PLN

Opracowanie innowacyjnej technologii otrzymywania
wysokowytrzymałych wyrobów z nowych odmian stopów Al-Cu-Mg.
DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

System wizyjny do monitorowania stanu konstrukcji wykorzystujący
algorytmy wzmacniania ruchu i deformacji.

LIDER IX 57

dr inż. Ewelina Kusiak-Nejman

dr Artur Małolepszy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Politechnika Warszawska

Otrzymywanie samooczyszczających się hybrydowych
nanomateriałów na bazie aktywowanych włókien węglowych
i modyfikowanego TiO2, przeznaczonych do produkcji filtrów,
tkanin i innych wyrobów, zdolnych do oczyszczania powietrza
z zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych.
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a część pokryta modyfikowanym TiO 2 wykazywała
podwyższoną efektywność w procesie usuwania
zaadsorbowanych zanieczyszczeń. Końcowym
efektem projektu będzie przygotowanie prototypów
produktów (np. filtrów, tkanin, tkaninowych wkładów
filtracyjnych), nadających się do komercyjnego
wykorzystania.

W ostatnich latach kropki węglowe zostały
rozpoznane jako cząstki mogące być wykorzystane
w biologii, w szczególności do obrazowania
komórkowego. Materiały te mogą być
zaprojektowane tak, aby miały jasną luminescencję
(tj. wykazujących wysoką wydajność kwantową).
Cechą charakterystyczną dla węglowych kropek
jest zależność emisji od wzbudzenia, co daje pewną
elastyczność w doborze długości fali wzbudzającej
w eksperymentach z mikroskopem fluorescencyjnym.

Kropki węglowe są głównie syntezowane
z naturalnych źródeł węgla, więc są na ogół uważane
za biokompatybilne i mniej toksyczne w porównaniu
z nieorganicznymi kropkami kwantowymi.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Proponowana koncepcja projektu „PhotoFiber”
dotyczy przygotowania prototypów konkretnej
grupy produktów w postaci samooczyszczających
się materiałów na bazie aktywowanych włókien
węglowych (ACFs) i ditlenku tytanu (TiO 2 ),
w y ko r z y s t u j ą c y c h z a l e t y d w ó c h z j a w i s k –
adsorpcji i fotokatalizy. Struktura wyjściowych
materiałów ACFs zostanie tak zmodyfikowana,
aby część powierzchni włókien pełniła rolę
adsorbentu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu,

1 197 500 PLN
DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

1 190 000 PLN

Wytwarzanie nanokropek węglowych o właściwościach
fluorescencyjnych.

LIDER IX 59

dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

dr inż. Marek Piątkowski

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów
hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako
wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie
Psoriasis.
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Zastosowanie takiego połączenia zapewni ochronę
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a podwójny
system uwalniania umożliwi stopniowe dostarczenie
substancji czynnej. Dzięki temu, wydłuży się efekt
terapeutyczny, a zmniejszą się koszty leczenia,
ponieważ tego rodzaju opatrunki mogą pozostać
na skórze nawet do 7 dni.

Celem projektu jest opracowanie technologii
otrzymywania, z wykorzystaniem druku 3D,
nowatorskich bioaktywnych skafoldów bazujących
na chitozanie o możliwości personalizacji,
służących do zaawansowanej regeneracji tkanki
kostnej. Innowacyjność projektu opiera się
na modyfikacji chemicznej biopolimeru w celu
nadania mu właściwości termoplastycznych oraz
poprawy właściwości mechanicznych, a następnie
otrzymaniu trójwymiarowych matryc, które

będą posiadały właściwości osteoindukcyjne
i antybakteryjne oraz zdolność do kontrolowanego
uwalniania związków bioaktywnych, co stanowi
o przewadze rozwiązania w stosunku do innych
rozwiązań na rynku światowym. Zaawansowane
biomatryce posłużą do regeneracji ubytków tkanki
kostnej w stomatologii.

DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

Proponowany projekt porusza zagadnienia
dotyczące problemów z leczeniem łuszczycy
(Psoriasis). Głównym celem jest opracowanie
ko m p o z y c j i b i o - h y b r y d o w y c h m a t e r i a ł ó w
hydrożelowych inkorporowanych systemem
nanonośnik-lek, który w sposób stopniowy
i kontrolowany będzie uwalniany do powierzchni
skóry objętej zmianami łuszczycowymi. Warto
podkreślić, że do tej pory nie udało się wprowadzić
s k u t e c z ny c h m e t o d l e c z e n i a t e j c h o r o b y.

1 200 000 PLN
DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH

1 200 000 PLN

Osteochit3D – personalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D
do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii.

LIDER IX 61

dr n. techn. Szymon Szufa

mgr inż. Ksenia Siadkowska

Politechnika Łódzka

Politechnika Lubelska

Opracowanie technologii zwiększania aerodynamicznych osiągów
wiropłatów.

Nowoczesna technologia toryfikacji biomasy do produkcji
blendów paliwowych, biowęgla jako dodatku do nawozów oraz
węgla aktywnego dla potrzeb energetyki, rolnictwa, budownictwa
i przemysłu chemicznego.
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produkty o różnych właściwościach użytkowych. Na
rynku nie ma generatorów pary przegrzanej małej
wydajności (poniżej 1 MW). Para przegrzana jest
wytwarzana w dużej energetyce zawodowej. Budowa
instalacji do toryfikacji biomasy ma sens tylko wtedy,
gdy jest to ekonomicznie uzasadnione.

Celem projektu jest opracowanie technologii
umożliwiającej zwiększenie osiągów
aerodynamicznych wiropłatów. W łopatach
wirników zostaną zastosowane siłowniki wykonane
z materiałów z pamięcią kształtu. Proponowane
rozwiązanie zakłada modyfikację cech
aerodynamicznych obiektu poprzez zmianę
geometrycznego kąta skręcenia łopaty. W przypadku
wiropłatów możliwe będzie zoptymalizowanie
zużycia energii pod kątem warunków prowadzonych

misji, np. można zwiększyć ciąg w zawisie statku
powietrznego czy też wydłużyć jego zasięg. Siłowniki
z materiałów z pamięcią kształtu wykazują się
wyższą niezawodnością w porównaniu z innymi
obecnie testowanymi rozwiązaniami, przy mniejszym
stopniu skomplikowania samej konstrukcji.
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Obecne metody toryfikacji nie pozwalają odzyskiwać
cennych produktów ubocznych procesu toryfikacji.
Zastosowanie pary przegrzanej do toryfikacji
umożliwia odzyskiwanie tych produktów, a nie ich
spalanie, co zwiększa wartość ekonomiczną procesu
i wpływa na ochronę środowiskową. Powyższe
rozwiązania nie są stosowane na rynku światowym.
To r y f i k a c j a b i o m a s y p a rą p r z e g r z a n ą j e s t
innowacyjna, ponieważ zapewnia dobrą kontrolę
temperatury procesu, a także homogeniczne
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1 164 375 PLN

1 200 000 PLN
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Materiały kompozytowe składające się z anodowego tlenku tytanu
i metali szlachetnych jako podłoża do wzmocnionej powierzchniowo
spektroskopii Ramana.

1 180 000 PLN

1 200 000 PLN

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej
technologii wytwarzania metalowych materiałów
kompozytowych, które będą się charakteryzowały
podwyższoną przewodnością cieplną przy
z a c h o w a n i u p o r ó w ny w a l n e j w y t r z y m a ł o ś c i
i odporności na zużycie. Unikatowe własności
u ż y t ko w e t yc h m a t e r i a ł ó w p o z w o l ą n a i c h
zastosowanie na formy wtryskowe do przetwórstwa
polimerów termoplastycznych, gdzie poprawa
wydajności bazuje na zwiększeniu szybkości
chłodzenia. Wytworzone – dzięki wykorzystaniu
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technik przyrostowych i nasycania ciśnieniowego
– nowe materiały kompozytowe będą stanowić
alternatywę dla obecnie stosowanych stali
narzędziowych, umożliwiając zmniejszenie czasu
chłodzenia form i zredukowanie kosztów produkcji
elementów z tworzyw sztucznych.
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Opracowanie materiałów kompozytowych o podwyższonej
przewodności cieplnej z przeznaczeniem na narzędzia
do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana
(ang. Surface Enhanced Raman Spectroscopy, SERS)
to znana od 1977 r. nieniszcząca technika analityczna
do identyfikacji śladowych ilości substancji
chemicznych lub biologicznych, w której substancje
oznaczane są na podstawie swojego unikatowego
widma wibracyjnego („odcisku palca”). SERS może
być wykorzystana m.in. w medycynie, przemyśle
farmaceutycznym i spożywczym, bezpieczeństwie
wewnętrznym. Celem mojego projektu jest
opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania

kompozytowych podłoży SERS opartych
na nanowłóknach anodowego tlenku tytanu (ang.
anodic titanium oxide, ATO) i metalu szlachetnym
(NM). Cechy moich podłoży to m.in.: powtarzalność,
niski poziom tła, długi czas trwałości.
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Politechnika Śląska
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1 200 000 PLN

Łożyska foliowe są jednym z najszybciej rozwijanych
typów łożysk. Związane są z nimi pewne problemy
techniczne, np. utrudniony start spowodowany
zaciskiem wstępnym folii lub możliwość wystąpienia
podwyższonej amplitudy drgań. Problemy te można
rozwiązać poprzez wprowadzenie aktywnego
sterowania wielkością panwi łożyskowej. Możliwość
aktywnych (w trakcie pracy łożyska) zmian geometrii
łożyska umożliwi łagodniejsze przechodzenie przez
prędkości rezonansowe, lepsze kompensowanie
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zmian temperatury, lepsze sterowanie parametrami
pracy w szerokim zakresie prędkości obrotowych
oraz bardziej bezpieczną pracę łożysk. Łożyska takie
nie są obecnie dostępne na rynku, a proponowane
rozwiązania techniczne są unikalne w skali świata.
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Aktywne łożyska foliowe ze zmiennymi właściwościami
dynamicznymi.
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