Regulamin przeprowadzania konkurs u 1/2011
na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności
i bezpieczeństwa państwa

I. PODSTAWA PRAWNA I DEFINICJE
1. Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.), Komitet Sterujący ogłasza konkursy na wykonanie projektów w
zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
2. Centrum zarządza realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i
bezpieczeństwa państwa, na podstawie:
1) art. 28 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej
„Ustawą”;
2) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
zarządzania przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac
rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 91).
3) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178,
poz. 1200);
3. Użyte w Regulaminie przeprowadzania konkursów następujące pojęcia i skróty oznaczają:
1) Centrum – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – agencja wykonawcza powołana do
realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa,
działająca na mocy Ustawy;
2)

Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach ogłoszonego
konkursu, o określonej wartości finansowej, prowadzone w ustalonych ramach czasowych, na
podstawie umowy o wykonanie i finansowanie w całości lub w części działań nim objętych,
zawieranej między wykonawcą projektu a Centrum;

3)

Poziom gotowości technologii – jeden z IX poziomów gotowości technologii opisanych
w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r.
w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań
naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;

4) Wnioskodawca – uczestnik konkursu, którym może być:
a) konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki z zastrzeżeniem, że w konsorcjum musi występować przynajmniej jeden
przedsiębiorca;
b) centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618);
c) przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone
w art. 37 ust 1, pkt. 1-8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju.

5) Finansowanie – finansowanie w całości lub w części realizacji Projektu;
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6) Wniosek – formularz o finansowanie wykonania Projektu;
7) Wykonawca – Wnioskodawca, który w wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisał z Centrum
umowę o finansowanie lub dofinansowanie Projektu;
8) Strona internetowa Centrum – strona internetowa www.ncbir.gov.pl.
9) Gestor Sprzętu – komórka lub jednostka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej lub
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialna za kierunki rozwoju oraz
organizację procesu wykorzystania określonego rodzaju (grupy) wyrobów, sprzętu technicznego,
wyposażenia i technologii z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.
10) DOBR – Dział zarządzania realizacją badań i prac rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa
i obronności państwa.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wnioskodawca ubiegający się o realizację Projektu składa wniosek o finansowanie realizacji
Projektu, którego wzór stanowi załączniku nr 2 do Regulaminu.
2. Tematyka projektów:
1 Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników
KSRG
2 Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego
systemu monitoringu pożarowego na terenie RP
3 Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające zarządzanie kryzysowe i ratownictwo w
jednostkach terytorialnych RP oraz w jednostkach organizacyjnych PSP
4 Opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z
infrastruktury drogowej oraz przemysłowej
5 Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich
6 Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i
wykonania
7 Opracowanie metod i technologii wspomagania ochrony perymetrycznej terenów granicznych i portów
lotniczych w oparciu o zaawansowaną analizę sygnałów akustycznych i obrazów wizyjnych
8 Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy przetwarzania danych w obszarze
analizy kryminalnej
9 Autonomiczne narzędzia wspomagające zwalczanie cyberprzestępczości
10 Wypracowanie modelu uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, w tym użytkowników
pozapolicyjnych, oraz metody bezpiecznego dostępu do zasobów IT Policji z różnych sieci, z
uwzględnieniem sieci Internetowej
11 Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych
12 Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia
13 Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego
przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym
uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)
14 Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników
końcowych
15 Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których
może występować zagrożenie CBRN
16 Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości ilościowych i jakościowych metod identyfikacji
nowych substancji objętych kontrolą na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
17 Dostosowanie nowych narzędzi biologii molekularnej do identyfikacji sprawców przestępstw
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18 Zastosowanie nowych odczynników chemicznych do ujawniania śladów daktyloskopijnych na różnych
podłożach metodą luminescencji opóźnionej w zakresie promieniowania od UV do NIR
19 Opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych
20 Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego
21 Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne,
kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne
22 Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze
szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne
23 Projektowanie badań empirycznych i analizy materiałów dotyczących specyfiki metod kryminalistyki w
pracy służb specjalnych służ porządku publicznego
24 System akustycznej platformy pomiarowej dla potrzeb bezpieczeństwa informacji stworzony z
wykorzystaniem interferometrycznej metody pomiaru drgań
25 Zintegrowany system informacyjny wspomagający działania antyterrorystyczne CAT
26 Ochrona informacji istotnych dla bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, w tym o klauzuli „Ściśle
Tajne” - Budowy narodowego centrum kryptografii i dekryptażu
27 Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów
informacyjnych
28 System zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym jednostek administracji publicznej oraz
resortu obrony narodowej, wraz z narzędziami wspomagającymi zwalczanie cyberterroryzmu i ochronę
teleinformatycznej infrastruktury krytycznej
29 Mobilna, Trójwspółrzędna Stacja Radiolokacyjna Dalekiego Zasięgu Pracująca w Paśmie S
30 Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm armatohaubic samobieżnych
31 Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych
32 Opracowanie małego bezpilotowego wiropłata

3. Cele główne i szczegółowe zgłoszonych do konkursu projektów, wymagane poziomy gotowości
technologii oraz pożądane terminy realizacji projektu określone są w załączniku nr 5 do Regulaminu.
4. Plan finansowy oraz źródła finansowania
Finansowanie realizacji projektów z dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju możliwe
jest łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład własny Wnioskodawcy i planowane
koszty realizacji projektu są jednym z kryteriów oceny i kwalifikacji złożonych w konkursie
wniosków.
5. Sposób realizacji i zarządzania, w szczególności kontroli nadzoru i odbioru prac.
Zarządzanie realizacją projektów będzie sprawowane przez Dyrektora Centrum. Nadzór będzie
realizowany przez zespól nadzorujący powołany przez Dyrektora Centrum. Sposób zarządzania
projektem przez Wykonawcę jest jednym z kryteriów oceny złożonych wniosków.
6. Projekt w całości ma być realizowany przez jednego Wykonawcę
III. WARUNKI FINANSOWANIA
1.

Finansowanie może być przeznaczone na badania naukowe i prace rozwojowe zapewniające
uzyskanie poziomu gotowości technologii projektu określone w załączniku nr 5;

2.

Warunkiem finansowania prac rozwojowych projektu jest uzyskanie w badaniach naukowych VI
poziomu gotowości technologii.

3.

Projekty mogą być finansowane do 100% kosztów badań naukowych i prac rozwojowych.
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4.

Katalog kosztów kwalifikowanych zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.

Przy ocenie Wniosku uwzględniany jest wkład własnych środków finansowych Wnioskodawcy.

6.

Podstawę udzielenia finansowania stanowi umowa o finansowanie realizacji Projektu zawarta
pomiędzy Centrum a Wykonawcą.

7.

Umowa o finansowanie określa w szczególności:
1)

strony umowy,

2)

zakres tematyczny projektu, termin i warunki jego wykonania;

3)

przeznaczenie finansowania,

4)

kwotę finansowania oraz koszt całkowity projektu (wysokość współfinansowania),

5)

sposób wypłaty finansowania (w formie zaliczek lub refundacji),

6)

obowiązki i uprawnienia stron,

7)

szczegółowe zasady wykorzystania finansowania i sposób finansowego rozliczenia
projektu,

8)

kosztorys i harmonogram zadaniowy projektu,

9)

opis merytoryczny zadań realizowanych w projekcie,

10)

sprawozdawczość sposób monitorowania przez Centrum realizacji projektu,

11)

sposób i tryb sprawowania przez Centrum nadzoru nad wykonaniem projektu,

12)

szczegółowe zasady zarządzania realizacją projektu przez Centrum i wykonawcę,

13)

zasady odbioru wyników poszczególnych zadań, etapów i całości projektu,

14)

sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu,

15)

sposób i warunki udostępniania i rozpowszechniania efektów wykonanych projektów,
z uwzględnieniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

16)

zakres praw stron wynikających z przyznania praw autorskich i pokrewnych oraz praw
własności przemysłowej,

17)

sposób i koszty sprawowania ochrony praw,

18)

sposoby i warunki rozporządzania prawami oraz ich wykorzystania dla celów
komercyjnych i do dalszych badań,

19)

wielkości udziałów i korzyści wynikających z komercjalizacji efektów projektów
finansowanych przez Centrum,

20)

określenie stanu wiedzy wykonawcy w zakresie dotyczącym projektu, w celu ustalenia czy
uzyskane wyniki są efektem danego projektu, czy też wiedza w tym obszarze
funkcjonowała u wykonawcy wcześniej (tzw. background information i foreground
information),

21)

określenie warunków dotyczących kar umownych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy, w tym określenie warunków zwrotu części finansowania w przypadku
zaniechania wdrożenia wyników projektu,

22)

warunki wprowadzania zmian w umowie,

23)

warunki rozwiązania umowy.

IV. OGŁOSZENIE KONKURSU I NABÓR WNIOSKÓW
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1. Wnioskodawca składa do Centrum wniosek o finansowanie w języku polskim, w trybie i terminie
podanym w ogłoszeniu o konkursie.
2. Wniosek należy sporządzić w formie tekstowej w 4 egzemplarzach i formie elektronicznej.
3. Wersja elektroniczna wzoru wniosku będzie dostępna na stronie internetowej Centrum.
4. Wersja elektroniczna oraz tekstowa Wniosku muszą być tożsame.
5. Wersje tekstowe Wniosku wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób trwały.
6. Cztery egzemplarze Wniosku w wersji tekstowej z wymaganymi podpisami i pieczęciami oraz wersję
elektroniczną należy dostarczyć, tj. przesłać pocztą, przesyłką kurierską lub doręczyć osobiście
na
adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział zarządzania realizacją badan naukowych lub prac rozwojowych
na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs 1/2011- obronność i bezpieczeństwo
7. W przypadku przesłania Wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu Wniosku decyduje data
nadania.
8.

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Poczty Polskiej oraz innych
podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.

9.

W każdym z etapów konkursu wniosek podlegać będzie ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.

10. Wzór formularza Wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
11. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego.

V.

PROCEDURA KONKURSOWA

1. Procedura konkursowa obejmuje:
1)

Ocenę formalną Wniosku;

2)

Ocenę merytoryczną Wniosku;

3)

Sporządzenie przez Komitet Sterujący listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków
i przedstawienie jej Dyrektorowi Centrum;

4)

Podjęcie przez Dyrektora Centrum decyzji o finansowaniu Projektów, oraz przesłanie pisemnej
decyzji Dyrektora do uczestników konkursu;

5)

Ogłoszenie wyników konkursu (zawierające listę Wykonawców, tytuły projektów i wysokość
przyznanego finansowania).

2. Kryteria oceny formalnej Wniosku, wraz z wykazem dokumentów, które Wnioskodawca
zobowiązany jest dołączyć do Wniosku, zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku wniosków niespełniających wymogów formalnych, Wnioskodawca otrzymuje
informację o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia (decyduje data nadania przesyłki w polskiej placówce operatora publicznego lub
złożenia w kancelarii Centrum).
4. W przypadku niespełnienia powyższego wymogu Dyrektor Centrum podejmuje decyzję
o odrzuceniu oferty”
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5. Do oceny merytorycznej kierowane są wyłącznie wnioski kompletne (w zakresie wymagań
określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu) i złożone w wyznaczonym terminie.
6. Kryteria oceny merytorycznej Wniosku zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
7. Oceny merytorycznej Wniosku dokonują niezależni eksperci, przy czym ocenę końcową Wniosku
stanowi średnia z wykonanych recenzji.
8. Ocena merytoryczna Wniosku wykonywana jest przez co najmniej 3 niezależnych ekspertów (w
oparciu o kryteria określone w załączniku nr 4 do Regulaminu), a średnia punktów uzyskanych z tych
ocen stanowi ocenę ekspercką Projektu.
9. W przypadku, gdy jedna z 3 wykonanych recenzji różni się zasadniczo w ocenach (rozbieżność 4 lub
5 punktowa w poszczególnych kryteriach oceny merytorycznej wniosku), Komitet Sterujący może
podjąć decyzję o jej nieuwzględnianiu przy ocenie Projektu.
10. W sytuacjach szczególnych, gdy istnieją obiektywne trudności uzyskania 3 recenzji, Komitet
Sterujący może podjąć decyzję o dokonaniu oceny wniosku na podstawie 2 recenzji.
11. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania finansowania podejmuje Dyrektor Centrum na
podstawie listy rankingowej sporządzonej przez Komitet Sterujący, który uwzględnia ocenę
ekspercką Projektów oraz potrzeby i priorytety Państwa w obszarze obronności i bezpieczeństwa.
12. Centrum publikuje na stronie www.ncbir.gov.pl informacje o wynikach konkursu.
13. Treść recenzji może zostać udostępniona Wnioskodawcy po zakończeniu procedury konkursowej, na
jego wniosek i przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej.
VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1.

Od decyzji, o której mowa w rozdziale V pkt 11 niniejszego Regulaminu, Wnioskodawcy przysługuje
odwołanie do Komitetu Sterującego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2.

Odwołanie przysługuje Wnioskodawcy w przypadku naruszenia przez Centrum procedury
konkursowej lub innych naruszeń formalno-prawnych 1 .

3.

Komitet Sterujący wydaje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków
finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

4.

Na decyzję Komitetu Sterującego przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wnioskodawca niezwłocznie informuje Centrum o zmianie danych teleadresowych, które nastąpiły
w trakcie trwania konkursu, pod rygorem odrzucenia wniosku o finansowanie.

2.

Warunkiem podpisania umowy o finansowanie projektu jest złożenie przez Wnioskodawcę
zaktualizowanych wersji załączonych do wniosku o finansowanie dokumentów, które utraciły
ważność w trakcie trwania konkursu.

3.

Centrum, w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu, prowadzi ewaluację stopnia osiągnięcia
zakładanych celów. W badaniach ewaluacyjnych wykorzystywane są wyniki monitoringu

1

Odwołanie musi opierać się na zarzucie uchybień Centrum w zakresie w stosowania przepisów prawa lub procedur
postępowania konkursowego, natomiast nie może opierać się na podważaniu eksperckiej oceny merytorycznej
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finansowanych przedsięwzięć, prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w umowach
o finansowanie projektów zawartych z Wnioskodawcami.
4.

W celu możliwości przeprowadzenia ewaluacji o której mowa powyżej, podmioty uczestniczące
w realizacji projektu przed podpisaniem umowy zobowiązane są do:
4.1) określenia potencjału naukowego pod kątem identyfikacji rozwiązań funkcjonujących
w przedsiębiorstwie, opracowanych przez jednostki badawcze;
4.2) określenia planowanych do osiągnięcia wskaźników niematerialnych, jakie będą efektem
realizacji projektu pozwalających na jego rozliczenie;

5. Skarb Państwa i wykonawca są współwłaścicielami autorskich praw majątkowych do wyników
projektu, o ile Skarb Państwa reprezentowany przez np. MON, MSWiA, ABW nie uzyska całości tych
praw.
6. Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego w wyniku
wykonania projektów dotyczących badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności
i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa reprezentowany przez
Ministra Obrony Narodowej.
7. Centrum podejmie starania by w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej zagwarantować
Wykonawcom prawa do niewyłącznej licencji na korzystanie z wartości niematerialnych
wypracowanych w projekcie z uwzględnieniem udziału własnego w kosztach badań.
8. Zadania objęte Wnioskiem, nie mogą podlegać finansowaniu ze środków pochodzących z innych
źródeł.
9. Podpisanie umowy o wykonanie i finansowanie Projektu z wyłonionym w konkursie wykonawcą
Projektu, następuje po dostarczeniu Centrum zgody właściwego Gestora Sprzętu na przeprowadzenie
badań i testów przedmiotu projektu w warunkach operacyjnych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
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Koszty kwalifikowalne projektu
kosztami kwalifikowanymi są koszty:

W

Wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac
rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją
projektu.

A

Zakupu aparatury naukowo-badawczej niedostępnej dla Wykonawców a niezbędnej do
badania i testowania przedmiotu badań. Koszty amortyzacji aparatury (za wyjątkiem
zakupionej ze środków projektu lub finansowanej z innych środków publicznych) innych
urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres
niezbędny do realizacji projektu;. Koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury
naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań - leasing
operacyjny (tylko raty kapitałowe) i dzierżawa sprzętu, w zakresie niezbędnym i przez
okres niezbędny do realizacji projektu.

G

Gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu;
w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o
rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności,
koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty
kapitałowe, w tym poniesione na opłacenie poligonów i placów testowych.

E

Usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów
zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na
warunkach rynkowych, oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych
wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego dofinansowaniem.

Op

Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów oraz mediów, środków
eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją
projektu koszty dodatkowych niezbędnych ubezpieczeń ludzi i sprzętu, koszty delegacji,
udział w szkoleniach służących uzupełnieniu wiedzy członków zespołu realizującego
projekt w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadań, koszty uzyskania
wymaganych certyfikatów, koszty promocji (wystaw, targów).

O

Dodatkowe koszty ogólne tj. koszty obsługi administracyjno-finansowej projektu, opłaty
administracyjne i manipulacyjne, koszty ubezpieczeń, dostaw energii i innych mediów,
remonty bieżące maszyn urządzeń i pomieszczeń, koszty korespondencji,, utrzymanie
czystości i dozoru urządzeń i pomieszczeń ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją
projektu, przy czym dla przedsiębiorców koszty te rozliczane są ryczałtowo do wysokości
15% całkowitych kosztów kwalifikowanych, a dla jednostek naukowych będących
członkiem konsorcjum koszty ogólne są określane ryczałtowo w wysokości stosowanej w
innych projektach realizowanych przez jednostkę z zastosowaniem określonej przed
rozpoczęciem projektu i zaakceptowanej przez Centrum metodologii naliczania tych
kosztów.

Uwaga”
Koszty zarządzania realizacją projektu są również kosztami kwalifikowanymi – przyporządkowanie
ich do konkretnego rodzaju kosztów zależy od sposobu realizacji zarządzania projektem np. czy
będzie to usługa zewnętrzna czy koszty wynagrodzeń pracowników
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wzór formularza wniosku

WNIOSEK Nr
o finansowanie wykonania projektu realizowanego na rzecz
obronności i bezpieczeństwa państwa
I. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
A. DANE WNIOSKODAWCY
Nazw a jednostki
Adres jednostki
Numer
telefonu/faksu
Adres e-mail
Adres strony www
NIP
REGON
Podstawowa klasa
PKD1)
Kierownik jednostki
Tytuł naukowy,
stopień naukowy,
imię i nazwisko
Miejsce
Kierownik projektu

zatrudnienia
Numer telefonu
(służbowy)
Adres e-mail
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1)

klasyfikacja jednostki określona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).

A1. Skład konsorcjum
Nazwa konsorcjum
Skła d konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowego lub sieci naukowej

Akronim

status podmiotu

(nazwa podmiotu)

1
2
3

B. INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł projektu
(maks. 250 znaków ze spacjami)
Słowa kluczowe
Priorytetowy obszar badań
Zakres tematyczny
Główny Beneficjent

Resort

Gestor

Resort/Gestor
Planowany okres realizacji
projektu (w miesiącach)
Koszty projektu (w zł)
Planowany do uzyskania poziom
gotowości technologii
Liczba w ykonawców projektu
w tym pracowników naukowych

Wnioskowane środki w zł
w tym na pierwszy rok realizacji

______________________________

10

Streszczenie projektu
maksymalnie 1 strona A4,
C. INFORMACJE O WYKONAWCACH
1. Informacje o osiągnięciach Wnioskodawców:
1) wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych i zastosowań praktycznych, w tym:
publikacje, wdrożenia, patenty, wzory użytkowe „know-how”, itp. z ostatnich 4 lat,
dotyczących tematyki związanej ze złożonym projektem.
2) wykaz najważniejszych międzynarodowych i polskich wyróżnień wynikających
z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
(wykonawca, rodzaj wyróżnienia, miejsce i data)

2. Imienny w ykaz pracowników naukowych przewidzianych do wykonania projektu:
Lp.

Tytuł

Stopień

Imię i nazwisko

Miejsce zatrudnienia

naukowy

3. Ankieta dorobku pracownika naukowego:

(na odrębnych stronach obowiązkowa dla 10 wiądących naukowców realizujacych projekt)

1) imię i nazwisko;
2) PESEL – wyłącznie dla kierownika;
3) numer telefonu kontaktowego, e-mail;
4) aktualne miejsce zatrudnienia;
5) przebieg pracy naukowej: nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki
organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia
naukowego lub tytułu naukowego:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

licencjata,
inżyniera,
magistra lub równorzędnego,
doktora,
doktora habilitowanego,
profesora;
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6) informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem
wniosku.

(wykaz najważniejszych publikacji – maks. 10 pozycji, podać miejsce i datę publikacji; opracowane
nowe technologie; najważniejsze osiągnięcia poznawcze i zastosowania praktyczne )

7) projekty badawcze (rozwojowe, własne, habilitacyjne, specjalne, zamawiane) i
celowe wykonane w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku, aktualnie
realizowane oraz wnioski złożone w bieżących konkursach.

(numer, tytuł, miejsce realizacji, termin zakończenia projektu, charakter udziału przy realizacji
projektu)

8) doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą.
9) najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych.
(rodzaj wyróżnienia, miejsce i data)

Oświadczenie
Przyjmuję warunki udziału w konkursie projektów badawczo-rozwojowych określone
w regulaminie konkursu i ogłoszeniu konkursowym oraz wyrażam zgodę na
zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku w zbiorze danych
Narodowego Centrumu Badań i Rozwoju oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.6))
………………………….
……………………………………………
miejscowość i data

podpis osoby, której dotyczy ankieta

__________________
6)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z
2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r.
Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238).
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D. OPIS PROJEKTU
1. Cel główny
………………………………………………………………………….
1.1.

Cele szczegółowe
1.1.1. ……………
1.1.2. …………………

1.2.

Relacja celów projektu do celów innych programów i projektów.

1.3.

Technologie determinujące powodzenie projektu.

1.4.

Planowany efekt końcowy realizacji
rozwojowych objętych projektem.

1.5.

Charakterystyka formy wyniku końcowego.

badań

stosowanych

i

prac

(dokumentacja techniczna, prototyp wyrobu dokumentacja konstrukcyjna, inna forma – podać jaka )

2. Opis badań stosowanych i prac rozwojowych objętych projektem:
1) krótka charakterystyka niezbędnych do wykonania zadań, z uwzględnieniem
przyjętej metodyki i stanu wiedzy w tematyce objętej projektem.
2) określenie udziału prac badawczych z obszaru zaawansowanych technologii.

3) ocena szans na osiągnięcie założonego celu, ocena istniejącego ryzyka, sposób
realizacji i zarządzania w szczególności w zakresie organizacji kontroli, nadzoru
i odbioru prac.

3. Opis spodziewanych efektów oraz informacje o przewidywanym wdrożeniu

wyników badań:
1) porównanie planowanego wyniku końcowego do obecnie stosowanych rozwi ązań
w odniesieniu do norm międzynarodowych oraz analogicznych rozwiązań polskich
i zagranicznych, dotyczy zwłaszcza państw Unii Europejskiej.
(wy mienić g łówne funkcje i istotne podstawowe parametry przed miotu projektu)
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2) informacja o powiązaniu projektu ze strategią innowacyjną, krajowymi
programami ramowymi lub innymi programami oraz strategią i planami rozwoju
ministerstw zainteresowanych wynikami projektu.

3) określenie, czy zrealizowanie projektu przyczyni się do powstania przedsiębiorstw
innowacyjnych, firm spin-off , itp.
4) charakterystyka oczekiwanych wymiernych lub niewymiernych efektów, jakie
może przynieść wdrożenie wyników
projektu do sfery bezpieczeństwa
i obronności państwa oraz praktyki gospodarczej lub społecznej.
5) charakterystyka potencjalnych odbiorców zainteresowanych wdrożeniem wyników
– czy wdrożenie przyczyni się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności jednego
przedsiębiorstwa, kilku przedsiębiorstw, danej branży.
6) określenie przewidywanego wpływu wdrożenia na stan bezpieczeństwa i
obronności państwa, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa publicznego,
tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
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E. HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU – PLAN ZADAŃ
Lp.

Nazwa zadania

Poziom
gotowości
technologii

Termin (liczba m-cy od

Planowane

Planowane

rozpoczęcia realizacji)

dofinansowa

koszty

nie z NCBiR

ogółem

(zł)

(zł)

rozpoczęcia
1

2

3

4

Badania naukowe
1

2

3

Prace rozwojowe

4

5

RAZEM
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zakończenia
5

6

F. KOSZTORYS PROJEKTU
1. Poszczególne pozycje kosztorysu
Lp.

Rodzaj kosztów

1
1

2

Planowane koszty w roku (zł)
...
3

...

...

4

5

Razem
6

Koszty bezpośrednie, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi
- inne koszty realizacji projektu (łącznie z
kosztem zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo - badawczej)

2

Koszty pośrednie

3

Koszty finansowane ze środków NCBiR (1+2)

4

Koszty ogółem (środki z NCBiR + wkład własny)

2. Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu F:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:
a) liczba osób przewidzianych do udziału w realizacji projektu,
b) liczba osobomiesięcy:
- ogółem,
- kierownika projektu,
- poszczególnych pracowników naukowych,
- łącznie pozostałych pracowników,
c) kalkulacja wynagrodzeń poszczególnych wykonawców projektu;
2) inne koszty realizacji projektu.

(łącznie z kosztem zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej)

3) Kalkulacja kosztów pierwszych 12 m-cy realizacji projektu w ujęciu kwartalnym:
I kwartał - ………. (zł);
II kwartał- ………. (zł);
III kwartał- ……….(zł);
IV kwartał - ………(zł)
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3. Opis planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury, urządzeń w tym
instalacji doświadczalnych i prototypów niezbędnej do opracowania
i funkcjonowania przedmiotu projektu.
(podać nazwę, planowany przewidywany koszt, planowany miesiąc zakupu lub wytworzenia liczony
od rozpoczęcia realizacji projektu oraz merytoryczne uzasadnienie – należy podać w którym zadaniu
badawczym zaplanowano koszty tych zakupów )

4. Opis planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo- badawczej
którą nie dysponuje Wnioskodawca a która jest niezbędna do wykonania badań,
sprawdzeń, testów przedmiotu projektu.
(podać nazwę, planowany przewidywany koszt, planowany miesiąc zakupu lub wytworzenia liczony
od rozpoczęcia realizacji projektu oraz merytoryczne uzasadnienie– należy podać w którym zadaniu
badawczym zaplanowano koszty tych zakupów )

5. Uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu.
(wymienić rodzaj kosztów, wysokość oraz ich powiązanie z planem zadań projektu)
G. OŚWIADCZENIA I PODPISY
1. Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem o finansowanie wykonania projektu pt.: „
...............................................................................”
2. W przypadku przyjęcia projektu rozwojowego do finansowania Wnioskodawca
zobowiązuje się do:
1) włączenia projektu do planu zadaniowo-finansowego jednostki;
2) udostępnienia pomieszczeń, aparatury i obsługi administracyjno-finansowej;
3) zatrudnienia osób niezbędnych do realizacji projektu na podstawie
uzgodnionej z kierownikiem projektu i wykonawcami formy zatrudnienia
(mianowanie, umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia);
4) sprawowania nadzoru nad realizacją
wydatkowania środków finansowych;

projektu

i

prawidłowością

5) udostępniania publicznie syntetycznego opisu uzyskanych wyników,
zwłaszcza w sieci Internet – nie dotyczy projektów, które wymagają
zachowania informacji niejawnych;
3. Oświadczam, że Wnioskodawca nie może zapewnić dostępu do urządzeń
wymienionych w wykazie aparatury w części F ust. 4.
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4. Oświadczam, że projekt obejmuje badania związane z8):
1) koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub
psychikę ludzką,
2) koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
3) prowadzeniem badań nad gatunkami chronionymi lub na obszarach
objętych ochroną,
4) prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z
zastosowaniem takich organizmów.
_________________________________
8)

niepotrzebne skreślić.

Do wniosku dołączono / nie dołączono 9) dokumenty określone w regulaminie
konkursu i ogłoszeniu konkursowym.
5. Oświadczam, że Wnioskodawca otrzymuje / nie otrzymuje 10) dotację na działalność
statutową.
6. Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą przygotowany wniosek o finansowanie
projektu nie narusza praw osób trzecich i zadania wymienione w harmonogramie nie są
i nie były finansowane z innych źródeł szczególnie ze środków budżetowych.
H. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE
WNIOSKU
Imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail
Wniosek sporządzono: ..............................................
(miejscowość, data)
pieczęć jednostki

Kierownik jednostki

data

Główny
księgowy/Kwestor

podpis i pieczęć

podpis i pieczęć

Kierownik projektu

podpis

_____________________
9)

niepotrzebne skreślid.

10)

niepotrzebne skreślid.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

Kryteria oceny formalnej wniosku,
wraz z wykazem obowiązujących dokumentów załączanych do wniosku
Ocena formalna Wniosku dokonywana jest według następujących kryteriów:
1)

złożenie wniosku w wymaganym terminie;

2)

zgodność wniosku z obszarami obronności i bezpieczeństwa państwa określonymi w założeniach;

3)

spełnianie warunków uczestnictwa w konkursie określonych w regulaminie;

4)

dostarczenie wydruku czterech egzemplarzy wniosku tożsamych z załączoną wersją
elektroniczną;

5)

wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku;

6)

złożenie wszystkich wymaganych podpisów i pieczęci;

7)

złożenie wszystkich wymaganych oświadczeń;

8)

dołączenie wszystkich wymaganych załączników (oryginałów lub ich kopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem).

Wnioskodawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z warunkami uczestnictwa w konkursie, z procedurą oceny i nie wnosi do nich
zastrzeżeń;
2) spełnia wymagania formalne, prawne i techniczne umożliwiające podpisanie umowy w przypadku
przyznania dofinansowania*.
* należy przez to rozumieć m.in. posiadanie niezbędnych środków, niezbędnych opinii i zaświadczeń
wymaganych dla przedmiotu projektu.
Przedsiębiorca dołącza do wniosku:
1) oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących
z innych źródeł;
2) oświadczenie (łączne) o niezaleganiu: z wypłatami z tytułu należności budżetowych oraz
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
3) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji zadań
projektu lub o możliwości ich zapewnienia;
4) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający prowadzenie
działalności gospodarczej – wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
5) potwierdzonej za zgodność kopii bilansu finansowego i rachunku zysku i strat za rok
poprzedzający złożenie wniosku dla każdego przedsiębiorcy lub kopię ostatniej deklaracji o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał
przez cały rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku;
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Jednostka naukowa będąca członkiem konsorcjum dołącza do wniosku:
1) statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów,
jeżeli dokumenty te nie zostały dostarczone do Centrum wcześniej;
2) oświadczenie o niefinansowaniu i o nieubieganiu się o finansowanie zadań objętych wnioskiem ze
środków pochodzących z innych źródeł.
Podmiot reprezentujący konsorcjum naukowe dołącza do wniosku informacje, o których mowa była
powyżej, w odniesieniu dla każdego z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum oraz:
1) umowę konsorcjum, zawartą na realizację projektu;
2) oświadczenie o niefinansowaniu i o nieubieganiu się o finansowanie zadań objętych wnioskiem ze
środków pochodzących z innych źródeł.
Podmiot reprezentujący centrum naukowo - przemysłowe dołącza do wniosku informacje, o których
mowa była powyżej, w odniesieniu do każdego z przedsiębiorców wchodzących w skład centrum
naukowo - przemysłowego oraz:
1) kopię dokumentu poświadczającego fakt zawiązania centrum naukowo - przemysłowego,
poświadczoną za zgodność z oryginałem;
2) oświadczenie o niefinansowaniu i o nieubieganiu się o finansowanie zadań objętych wnioskiem ze
środków pochodzących z innych źródeł.

20

Załącznik nr 4 do Regulaminu
Kryteria oceny merytorycznej wniosku:
Rekomendowane do finansowania będą tylko te wnioski, które uzyskają w każdym z kryteriów oceny
próg oceny określony punktowo dla danego kryterium i jednocześnie wniosek uzyska ocenę sumaryczną
wyższą lub równą 16 punktów. Maksymalna liczba punktów w ocenie wniosku wynosi 49 .

Lp.

Kryterium

1. Możliwość zastosowania wyników projektu w obs zarze
obronności i bezpieczeństwa państwa, gos podarce lub
innego praktycznego wykorzystania , zgodnie z potrzebami
określonymi w szczegółowym opisie danego projektu, w
tym:
1. Możliwość realizacji celu głównego i celów szczegółowych
projektu;
2. Stopień jakim wykonanie projektu przyczynia się do
osiągnięcia celów strategicznych programów badań
naukowych i prac rozwojowych lub realizacji innych zadań
Centrum;
3. Dorobek wykonawców.
2. Innowacyjność opracowywanego rozwiązania, w tym:
1. Innowacyjność dla obszaru obronności i bezpieczeństwa;
2. Wartość naukowa projektu;
3. Konkurencyjność technologiczna i ekonomiczna
opracowanego rozwiązania na tle analogicznych rozwiązań
światowych
4. Planowana współpraca przy wykonywaniu projektu między
jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami.
3. Zasadność planowanych kos ztów w stosunku do zakresu
zadań objętych projektem oraz w stosunku do
oczekiwanych wyników, w tym:
1. Realność harmonogramu przedstawionego we wniosku;
2. Przewidywane efekty ekonomiczne;
3. Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich
niezbędnych do wykonania projektu;
4. Sposób zarządzania i jakość planowanego systemu
zarządzania projektem.
4. Udział ś rodków Wykonawcy w kosztach projektu.

RAZEM

Próg/Maksymalna
ocena
5/10

2/4
2/4

1/2

6/14
2/4
2/4
2/4

0/2
5/10

1/2
0/2
1/2
3/4
1,5 pkt. za każde
10% wkładu
własnego
16/49

W kryterium 3.4 maksymalną ocenę przyznaje się za zarządzanie projektem zgodnie z uznanymi w kraju
metodykami zarządzania projektami np. PRINCE 2
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Załącznik nr 5 do Regulaminu

Założenia dla projektów zgłoszonych przez podmioty rządowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo i obronność państwa do realizacji w 1/2001 konkursie
projektów z obszaru bezpieczeństwo i obronność państwa.
I. ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKTÓW

Założenia ogólne dla nw. projektów
Plan finansowy oraz źródła finansowania
Finansowanie realizacji projektów z dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju możliwe jest łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych
projektu. Wkład własny Wnioskodawcy i planowane koszty realizacji projektu będą jednym z kryteriów oceny i kwalifikacji złożonych w konkursie
wniosków.
Sposób realizacji i zarządzania, w szczególności kontroli nadzoru i odbioru prac.
Finansowanie i nadzór nad wykonaniem projektów będą sprawowane przez Dyrektora Centrum. Nadzór będzie realizowany przez zespól nadzorujący
powołany przez Dyrektora Centrum. Sposób zarządzania projektem przez Wykonawcę jest jednym z kryteriów oceny złożonych wniosków.
Sposób realizacji projektu
Projekty w całości mają być realizowane przez jednego Wykonawcę.
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Założenia szczegółowe dla nw. projektów
1

Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników
KSRG
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Poprawa bezpieczeństwa strażaków-ratowników
- zestaw wzorcowych stanowisk ćwiczebnych wraz z dokumentacją techniczną
- scenariusze do ćwiczeń,
- opracowanie szczegółowych założeń taktyczno technicznych do prowadzenia zajęć szkoleniowych na
poszczególnych stanowiskach,
- powstanie filmu instruktażowego do wykorzystania podczas szkolenia teoretycznego.
do 24 m-cy

VIII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Celem pro jektu jest poprawa bezpieczeństwa strażaków-ratowników poprzez u mo żliwienie im p rowadzen ia ćwiczeń w warunkach
zbliżonych do rzeczywistych, a tym samy m poprawa bezpieczeństwa działań ratowniczo -gaśniczych oraz zwiększenie ich skuteczności.
Aby zapewnić jakość kształcenia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej na najwyżs zy m dostępnym pozio mie należy we
wszystkich placówkach szko lących stworzyć taką samą bazę szko leniową, a pierws zy m etapem osiągnięcia tego stanu jest opracowa nie
koncepcji „modelowego wyposażenia poligonu pożarn iczego”. Poligon stanowić będzie zespół obiektów, modelo wych stanowisk do
ćwiczeń, infrastruktury drogowej oraz technicznej. Pod wzg lędem zakresu wiedzy specjalistycznej na poligonie będą się znajdowały
stanowiska do ćwiczeń od zwierciedlających zadania stojące przed Krajo wy m Systemem Ratowniczo-Gaśniczy m, tj:
 ratowniczo-gaśniczych,
 ratownictwa drogowego,
 ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
 ratownictwa katastrof budowlanych,
 ratownictwa medycznego,
 ratownictwa wodnego,
 ratownictwa wysokościowego.
Poligon będzie stanowił tzw. koncepcję „n iedokończoną” z zapewnien iem ro zbudowy, ewentualnie modernizacji dostosowując stanowiska
do najnowszych rozwiązań technicznych i wied zy pożarniczej w kraju i na świecie. Projektowanie stanowisk poligonowych będzie zgodne
z celami szczegółowy mi programów kształcenia, związanych z kształceniem zawodowym realizo wanym w szkołach i ośrodkach szkolen ia
Państwowej Straży Pożarnej.
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Oczekiwane efekty:
- zestaw wzorcowych stanowisk ćwiczebnych wraz z doku mentacją techniczną
- scenariusze do ćwiczeń
- opracowanie szczegółowych założeń taktyczno technicznych do prowadzenia zajęć szkolenio wych na poszczególnych stanowiskach
- powstanie filmu instruktażowego do wy korzystania podczas szkolenia teoretycznego

2

Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe
Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Zwiększenie be zpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego
systemu monitoringu pożarowego na terenie RP
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych
Opracowanie prototypu urządzenia integrującego monitoring pożarowy w postaci modułowego systemu
integrującego
do 24 m-cy
IX
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
W ramach prowad zonych badań przeprowadzona zostanie analiza dotychczasowych doświadczeń zw iązanych z systemami monitoringu
pożarowego dostępnych i używanych na terenie RP. Realizacja projektu skupiać się będzie na podstawowym celu, jakim jest opracowanie
urząd zenia integrującego system monitoringu pożarowego. Zgodnie z założen iami opartymi na a nalizie potrzeb Państwowej Straży
Pożarnej, będzie to prototypowe urządzenie – demonstrator, którego funkcjonalność zostanie w pełni przetestowana i zweryfikowana w
warunkach rzeczy wistych. Z uwagi na fakt iż systemy monitoringu pożarowego są łącznikiem po między obiektem nadzorowanym a strażą
pożarną podstawowym odbiorcą integratora będzie PSP. Prototyp poprzez wery fikację podczas testów próbnych zostanie w pełni
przystosowany i zaadaptowany na potrzeby służb PSP, co będzie stanowić podstawowe kryteriu m fun kcjonalności systemu w warunkach
rzeczywistych. Dzięki wysokiej integracji, modułowości i ko mp letności system będzie wyró żniał się na rynku światowym. Osiągn ięcie
zakładanego pozio mu technicznego systemu będzie wy magało podjęcia prac ro zwo jowych obejmując ych następujące zagadnienia:

modulary zacja struktury elementów systemu,

integracja sprzętowa i programo wa elementów systemu,

zaprojektowanie i wykonanie struktury modułowej systemu,

metodyka budowania baz danych na podstawie odbieranych sygnałów,

metodyka analizowania odbieranych danych,

opracowanie oprogramo wania i interfejsu użytkownika.
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Oczekiwane efekty:
- prototyp urządzenia integrującego monitoring pożarowy w postaci modułowego systemu integrującego.

3

Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt

Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające zarządzanie kryzysowe i ratownictwo w
jednostkach terytorialnych RP oraz w jednostkach organizacyjnych PSP
Organizacja i Zarządzanie
Opracowanie zaawansowanych technologii teleinformatycznych wspomagających zarządzanie kryzysowe i
ratownictwo
- opracowanie oprogramowania wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego dla gmin,
powiatów i województw, oprogramowanie wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem na poziomach: gmina,
powiat, województwo, umożliwiająca gromadzenie i zarządzanie informacjami potrzebnymi do sprawnego
zarządzania zasobami podczas sytuacji kryzysowej – samodzielne oprogramowanie,
- opracowanie procedur, zasad, metodyk i modeli, które zostaną zaimplementowane do przygotowywanych
oprogramowań,
- opracowanie oprogramowania umożliwiającego projektowanie systemu ratowniczego na szczeblu gminy,
powiatu i województwa – samodzielne oprogramowanie,
- opracowanie oprogramowania umożliwiającego monitorowanie i analizę niezawodności wyposażenia
ratowniczego oraz potrzeb i oczekiwań ratowników w kontekście działań ratowniczych, aplikacja komputerowa
(określenie newralgicznych parametrów wyposażenia, opracowanie metod doskonalenia tych parametrów w
celu poprawy bezpieczeństwa ratownika i skuteczności prowadzonych działań –samodzielne oprogramowanie,
- wypracowanie rekomendacji do nowelizacji wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia straży pożarnej;
- demonstracja systemu w warunkach operacyjnych,
- opracowanie dokumentacji technicznej systemu,
- metody badań eksploatacyjnych wyposażenia (w tym ankietowych) oraz procedury wdrażania wyników badań
w celu doskonalenia sprzętu oraz aktualizacji wymagań techniczno-użytkowych. Na podstawie danych z badań
oraz testów eksploatacyjnych (użytkowych) ma powstać docelowa dokumentacja programu komputerowego.
do 36 m-cy
VIII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Opis projektu

Przygotowanie i wy konanie oprogramowan ia wspomagającego tworzenie planów zarząd zania kry zysowego dla gmin, powiatów i
województw w oparciu o istniejące i zaprojektowane (nowe) bazy danych. Obsługa oprogra mowania powinna być nieskompliko wana
– intuicyjna. Opracowan ie zało żeń wyko rzystania istniejących systemów baz danych a także zaprojektowanie dedykowanych dla
sprawnego wykonywania planów zarządzania kryzysowego. Opraco wanie metodyk przygotowania p lanów kry zysowych i
wykorzystania oprogramowan ia do ćwiczeń i wspomagania zarządzania w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Oprogramowanie ma
wspomagać ćwiczen ia z zarządzania kryzysowego oraz zarządzanie w sytuacji kryzysowej, powinno ró wnież u mo żliwiać wy konanie
raportów dotyczących gotowości do reagowania w razie sytuacji kry zysowej na terenie g miny, powiatu i wo jewództwa.
Oprogramowanie ma zostać sprawdzone w wybranych gminach, powiatach i województ wach przez wykonanie takich planów,
wykonanie raportów gotowości i przeprowadzen ie ćwiczeń przy wykorzystaniu tego oprogramowan ia.
Przygotowanie oprogramowan ia do projektowan ia systemu ratowniczego Oprogramo wanie ma u mo żliwiać m.in. genero wanie i
wizualizację pozio mów osiągalności pomocy ratowniczej (z uwzględnieniem c zasu dotarcia, liczebności zespołów ratown iczych i ich
przygotowania oraz wyposażenia technicznego) która powinna być zapewniona podczas stanów zagrożen ia życia lud zi powodowanych
przez takie jak np.: wypadki ko munikacy jne, katastrofy budowlane, pożary i inne niebezpieczne zdarzen ia. Wizualizacja mo że być np.
w formie map, interaktywnych diagramów, schematów itd. Oprogramo wanie ma zapewn ić metodyki i modele umo żliwiające
diagnozowanie istniejących systemów ratowniczych na pozio mie g miny, powiatu i województ wa, a także ocenę pozio mu
bezpieczeństwa na tych terenach. Oprogramo wanie ma wspomóc zarząd zanie bezpieczeństwem na teren ie g miny, p owiatu i
województwa w oparciu o odpowiednio dobrane metodyki i strategie zarządzania ryzy kiem ze szczególnym u względnieniem systemu
ratowniczego. Kluczowy m efektem, który ma zapewnić oprogramowanie ma być projekt systemu ratowniczego na terenie gminy,
powiatu i województ wa ze szczególny m uwzg lędnieniem opty malnego rozmies zczen ia podmiotów, zasobów ratowniczych, ich
wyszkolen ia i koncepcji edukacji społeczności lokalnych.
Opracowanie i wdro żenie metod stałego monitoringu eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie
niezawodności i skuteczności działan ia. System powinien umo żliwiać rejestrację zmian parametrów w czasie eksploatacji, zbieranie
wy magań i oczekiwań użytko wników, śledzen ie rozwoju materiałó w i technologii. Analiza u zyskanych danych w celu określenia gru p
wyposażenia, wy magających doskonalenia i poprawy jakości oraz niezbędnych kierunków ro zwoju. Koncepcja wdrażania u zy skanych
wynikó w w celu doskonalenia istniejących i opracowy wania nowych konstrukcji wyposażenia.
Oczekiwane efekty:
- Oprogramo wanie wspomagające tworzenie p lanów zarządzan ia kryzysowego dla gmin, powiatów i województ w, oprog ramowanie
wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem na pozio mach : gmina, powiat, województwo, u mo żliwiająca gro madzen ie i zarząd zanie
informacjami potrzebnymi do sprawnego zarządzan ia zasobami podczas sytuacji kry zysowej – samodzielne oprogramowanie ,
- opracowanie procedur, zasad, metodyk i modeli, które zostaną zaimp lementowane do przygotowywanych oprogramowań,
- oprogramowan ie umo żliwiające projektowan ie systemu ratowniczego na szczeb lu gminy, powiatu i województ wa – samod zielne
oprogramowanie ,
- oprogramowanie u możliwiające monitoro wanie i analizę niezawodności wyposażenia ratown iczego oraz potrzeb i oczekiwań
ratownikó w w kontekście działań ratowniczych, aplikacja ko mputerowa (określenie newralgicznych parametrów wyp osażenia,
opracowanie metod doskonalenia tych parametrów w celu poprawy bezpieczeństwa ratownika i skuteczności prowadzonych działań –
samodzielne oprogramowanie ,
- wypracowan ie reko mendacji do nowelizacji wy magań techniczno -użytko wych wyposażenia straży pożarnej,
- demonstracja systemu w warunkach operacyjnych,
- opracowanie doku mentacji technicznej systemu,
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- metody badań eksploatacyjnych wyposażenia (w tym ankietowych) oraz procedury wdrażania wyników badań w celu d oskonalenia
sprzętu oraz aktualizacji wy magań techniczno-u żytkowych. Na podstawie danych z badań oraz testów eksploatacyjnych (użytkowych)
ma powstać docelowa dokumentacja programu ko mputerowego.
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury
drogowe j oraz prze mysłowej
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury
drogowej oraz przemysłowej
- opracowanie zawierające ocenę porównawczą preparatów stosowanych do doczyszczania powierzchni dróg i
gruntów z rozlewów olejowych,
- opracowanie receptury środka do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych,
- opracowanie lub weryfikacja metod badawczych wyznaczanie właściwości środków stosowanych do usuwania
pozostałości ropopochodnych z powierzchni stałych,
- przeprowadzenie badań aplikacyjnych opracowanej receptury preparatu,
- publikacje w czasopismach branżowych,
- przeprowadzenie warsztaty dla użytkowników.
do 24 m-cy
VIII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wzrost produkcji oraz intensywności transportu chemikaliów imp likuje nasilen ie zdarzeń związanych z uwolnien iem substancji do
środowiska. Zanieczyszczen ia te powstają w wyniku nagłych zdarzeń, takich jak wypadki i kolizje drogowe, kolejowe, morskie, a także
awarie instalacji przemysłowych. Rozlewy substancji ropopochodnych likwiduje się poprzez zbieranie o leju z wykorzystaniem różnych
metod i sposobów. Główn ie są to metody mechaniczne, w których za pomocą specjalnie skon struowanych urządzeń zbiera się rozlany olej
lub mieszaninę wodno-olejową. W wielu przypadkach konieczne jest stosowanie substancji sorbujących zanieczyszczenia. Dodatkowo
wykorzystuje się inne sposoby ograniczenia skutków zagrożeń eko logicznych tj. dyspergowanie oleju w wodzie za pomo cą środków
chemicznych - dyspergentów.
Metoda dyspergowania rozlewó w olejowych polega na obniżeniu napięcia międzyfazowego wody i oleju przez wp rowadzenie środków
powierzchniowo czynnych, aby rozlany olej zmienił swoją postać przez ro zproszenie go w wodzie, co zdecydowanie ułatwia usuwanie
zanieczyszczenia i sprzy ja jego późniejszej biodegradacji.
Stosowane, w charakterze preparatów do usuwania pozostałości substancji ropopochodnych, środki gaśnicze i my jące nie spełniają takiej
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funkcji ponieważ w ich składzie chemiczny m nie występują odpowiednie surfaktanty lub ich stężenia nie są właściwe. Środki do usuwania
substancji ropopochodnych z powierzchni stałych powinny umożliwić rozpraszan ie cząsteczek oleju w wodzie i wytwarzanie emulsji,
dzięki czemu mo żliwe będ zie jego usunięcie w sposób mechaniczny, a w konsekwencji u łatwiona zostanie biodegradacja.
Oczekiwane efekty:
- opracowanie zawierające ocenę porównawczą preparatów stosowanych do doczyszczania powierzchni dróg i gruntów z rozlewów
olejowych,
- opracowanie receptury środka do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych,
- opracowanie lub weryfikacja metod badawczych wyznaczanie właściwości środków stosowanych do usuwania pozostałości
ropopochodnych z powierzchni stałych,
- przeprowadzenie badań aplikacyjnych opracowanej receptury preparatu,
- publikacje w czasopismach bran żowych,
- warsztaty dla użytko wników.
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Opracowanie technologii zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich
- stworzenie technologii zabezpieczającej przed pożarem i wybuchem miejsca składowania materiałów palnych,
- weryfikacja technologii w skali laboratoryjnej,
- demonstrator technologii zabezpieczania miejsc składowania materiałów sypkich przed pożarem i wybuchem i
testy w skali rzeczywistej,
- opracowanie algorytmów postępowania w zakresie eliminacji zagrożeń pożarowych i wybuchowych w miejscach
składowania materiałów sypkich.
do 24 m-cy
IX
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wybuchy pyłów palnych w przemyśle stanowią poważny problem, zaró wno z punktu wid zenia bezpieczeństwa ludzi, jak i s trat
materialnych generowanych przez takie zdarzenia. Znanych jest wiele przypadków w kraju i na świecie, podczas których dochodzi do
katastroficznych skutków przy niekontrolowanych eksplozjach mieszanin pyłowo -powietrznych. W związku z powy ższy m istotnym jest
zapewnien ie odpowiednich technologii w zakresie zabezp ieczen ia miejsc składowania materiałów sypkich przed pożarem i wybuchem.
Dodatkowo, Dyrektywy ATEX oraz przep isy prawa krajowego narzucają na prowadzących zakłady przemysłowe, w kt órych mogą
występować atmosfery wybuchowe, konieczność zapewnienia praco wniko m bezpiecznych warunków pracy.

28

Oczekiwane efekty:
- stworzen ie technologii zabezpieczającej przed pożarem i wybuchem miejsca składowania materiałów palnych,
- weryfikacja technologii w skali laboratoryjnej,
- demonstrator technologii zabezp ieczan ia miejsc składowania materiałów sypkich przed pożarem i wybuch em i testy w skali
rzeczywistej,
- opracowanie algorytmów postępowania w zakresie eliminacji zagro żeń pożarowych i wybuchowych w miejscach składowania
materiałów sypkich.- opracowanie receptury środka do usuwania zan ieczyszczeń z powierzchni utwardzonych,
- opracowanie lub weryfikacja metod badawczych wyznaczanie właściwości środków stosowanych do usuwania
pozostałości ropopochodnych z powierzchni stałych,
- przeprowadzenie badań aplikacyjnych opracowanej receptury preparatu,
- publikacje w czasopismach bran żowych,
- warsztaty dla użytko wników.
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowa nia i
wykonania
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania
- opracowanie demonstratora systemu umożliwiającego przetwarzanie danych przy użyciu systemów
informatycznych w zakresie algorytmów, mechanizmów i schematów postępowania przy ocenie stopnia
zagrożenia pożarowego w budynkach i innych obiektach budowlanych w oparciu o zasady wiedzy technicznej,
- wypracowanie know-how w zakresie projektowania budynków w oparciu o zasady wiedzy technicznej, w tym
opracowanie poradnika dotyczącego stosowania narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,
- opracowanie demonstrator technologii zwiększającej bezpieczeństwo pożarowe.
do 36 m-cy
IX
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Celem projektu jest wypracowanie narzędzia informatycznego umożliwiającego rzeczywistą ocenę rzeczy wistego poziomu zagrożen ia
pożarowego stwarzanego przez nowoczesne wyroby budowlane oraz wypos ażenia i wy kończenia wnętrz i zaimp lementowanie go na etapie
projektowania i wy konawstwa obiektów budowlanych w celu ograniczenia strat pożarowych oraz u możliwienia ewakuacji ludzi.
Nieustanny postęp technologiczny niesie za sobą nowe zagrożen ia związane ze stosowaniem innowacyjnych materiałów b udowlanych.
Wiele nowo projektowanych budynków i obiektów budowlanych wymaga weryfikacji spełnienia przez nie wy magań ochrony
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przeciwpożarowej w oparciu o narzędzia in żynierii bezpieczeństwa pożarowego. W procesie projektowy m coraz częściej odchodzi się
również od ostrych wymagań określonych w przepisach dowodząc zgodności obiektów budowlanych, konstrukcji i wy robów
z wy maganiami podstawowymi Dyrektywy 89/ 106/ EW G i wy maganiami przep isów krajo wych w sposób niestandardo wy. W takich
przypadkach zapewn ienie odpowiednio wysokiego pozio mu bezpieczeństwa, w tym po żarowego, odbywa się w oparciu o metody
analityczne i in żynierskie metody obliczenio we. Proces ten, z upływem lat, będzie stawał się coraz powszechniejszy. Instytucjom i osobom
zaangażowany m w proces projektowania i budowy obiektów braku je prostego narzędzia do potwierdzenia spełnienia przez n ie wy mag ań
ochrony przeciwpo żarowej w oparciu o metody analityczne i narzędzia in żynierii bezp ieczeństwa pożaro wego.
Mówiąc o obiekcie budowlanym i jego konstrukcji nie mo żna zapomn ieć o właściwościach pożarowych użytych materiałów budowlanych
i wy kończeniowych. Materiały te odgrywają zasadniczą ro lę w począt kowej fazie rozwoju pożaru, mogąc przyczynić się d o znaczne go
spowolnienia procesu rozprzestrzeniania się pożaru i opóźn ienia mo mentu wystąpienia zjawiska ro zgorzenia.
Oczekiwane efekty:
- demonstrator systemu u możliwiającego przetwarzanie danych przy użyciu systemów informatycznych w zakresie algorytmów,
mechanizmó w i schematów postępowania przy ocenie stopnia zagrożenia pożarowego w budynkach i innych obiektach budowlanych
w oparciu o zasady wied zy technicznej,
- wypracowanie know-how w zakresie projektowan ia budynków w oparciu o zasady wiedzy technicznej, w ty m opracowanie p oradnika
dotyczącego stosowania narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożaro wego,
- demonstrator technologii zwiększającej bezpieczeństwo pożarowe.
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe
Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Opracowanie metod i technologii ws pomagania ochrony perymetrycznej terenów granicznych i portów
lotniczych w oparciu o zaawansowaną analizę sygnałów akustycznych i obrazów wizyjnych
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Zwiększenie technicznych możliwości detekcji obiektów w obszarach granicznych
- opracowanie prototypów systemów pozytywnie przetestowanych w rzeczywistych warunkach,
- opracowanie dokumentacji technicznej systemów.
do 30 m-cy
VII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Celem pro jektu jest zwiększenie technicznych mo żliwości detekcji obiektó w w obszarach granicznych między innymi poprzez:
- opracowanie zastosowań technologii pasywnego radaru akustycznego, do detekcji, namierzan ia kierunko wego i rozpo znawania
zdarzeń na podstawie analizy pola akustycznego za pomocą mikroprzepływo mierzy cząsteczkowych,
- opracowanie i badanie w warunkach terenowych technologii kierowania kamerami wizyjny mi i termo wizyjny mi na podstawie detekcji
kierunku napływania fal akustycznych,
- ro zwó j metod wykry wania porzuceń bagażu w obiektach publicznych na przy kład w o parciu o analizę wielokamerowych ujęć obrazu z

30

zastosowaniem filtracji Kalmana,
- opracowanie i budowa rozproszonej sieci czujników mikroelektro mechanicznych (MEM S) do zastosowań w systemie ochrony
perymetrycznej pasa granicznego.
Realizacja projektu ma p rzyczynić się do zwiększenia efektywności ochrony granicy państwowej dzięki zastosowaniu technologii radaru
głosowego w posiadanych już przez SG systemach obserwacji. Wprowad zenie systemów wy kry wania porzuceń bagażu zwiększy pozio m
bezpieczeństwa w portach lotniczych. Oba podprojekty mogą przyczynić się do ograniczen ia kosztów osobowych formacji.
Oczekiwane efekty:
- prototypy systemów pozytywnie przetestowane w rzeczywistych warunkach ,
- doku mentacje techniczne systemów
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy przetwarzania danych w obs zarze analizy
kryminalnej
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Zwiększenie efektywności analizy kryminalnej poprzez rozbudowę funkcjonalności narzędzi obecnie
wykorzystywanych przez formacje takie jak Straż Graniczna i Policja
- opracowanie dedykowanych dla służb, narzędzi do realizacji przedsięwzięć analitycznych przy bezpośrednim
udziale ekspertów dziedzinowych,
- informatyczne rozwiązania umożliwiające wykorzystanie elektronicznych zasobów mapowych pozostających w
dyspozycji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie wykorzystania geolokacji obiektów w procesie
złożonych procesów analitycznych.
do 36 m-cy
VII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Celem pro jektu jest zwiększenie efektywności analizy kry minalnej poprzez rozbudowę funkcjonalności narzęd zi obecnie
wykorzystywanych przez formacje takie jak Straż Graniczna i Po licja.
- rozbudowa aplikacji LINK i MAMUT,
- informatyczne ro związania u mo żliwiające wykorzystanie elektronicznych zasobów mapowych pozostających w dyspozycji Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii w wybranych obszarach danych.
Oczekiwane efekty:
- opracowanie dedykowanych dla słu żb, narzęd zi do realizacji przedsięwzięć analitycznych przy bezpośrednim udziale ekspertów
dzied zinowych - analityków kry minalnych ABW, SG i Policji,
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- opracowanie mechanizmó w korelacji analiz pomiędzy słu żbami A BW, Po licja, SG
- nieodpłatne uzyskanie licencji na użyt kowanie specjalistycznego oprogramowania.
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Autonomiczne narzędzia ws pomagające zwalczanie cyberprzestępczości
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Opracowanie autonomicznych narzędzi wspomagających zwalczanie cyberprzestępczości
- opracowanie narzędzi do identyfikacji tożsamości osób popełniających przestępstwa w sieci teleinformatycznej,
kamuflujących swoją tożsamość przy użyciu serwera Proxy i sieci TOR,
- opracowanie narzędzi umożliwiających niejawne i zdalne uzyskiwanie dostępu do zapisu na informatycznym nośniku
danych, treści przekazów nadawanych i odbieranych oraz ich utrwalanie,
- opracowanie narzędzi do identyfikacji, lokalizacji serwerów i komputerów w sieciach lokalnych, w tym w sieciach
bezprzewodowych,
- opracowanie zintegrowanego zestawu narzędzi do prowadzenia analizy zainfekowanego oprogramowania badanych
urządzeń,
- opracowanie narzędzi do wizualizacji środowisk systemów teleinformatycznych oraz sieci,

- opracowanie narzędzi do dynamicznego blokowania treści niezgodnych z obowiązujących prawem,
publikowanych w sieciach teleinformatycznych.
do 36 m-cy
VII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
W ramach projektu opracowane mają zostać narzędzia, które w znaczący sposób poprawią mo żliwości organów ścigania w zakresie
zwalczania i przeciwdziałania zdarzenio m kry minalny m z wykorzystaniem sieci i systemów ko mputerowych.
Oczekiwane efekty:
- narzędzia do identyfikacji to żsamości osób popełniających przestępstwa w sieci telein formatycznej, kamuflujących swoją tożsamość przy
użyciu serwera Pro xy i sieci TOR,
- narzęd zia u możliwiające niejawne i zdalne uzyskiwanie dostępu do zapisu na informatyczny m nośniku danych, treści przekazów
nadawanych i odbieranych oraz ich utrwalan ie,
- narzędzia do identyfikacji, lokalizacji serweró w i ko mputerów w sieciach lokalnych, w ty m w sieciach bezprzewodowych,
- zintegrowanego zestawu narzędzi do prowad zenia analizy zainfeko wanego o programowania badanych urządzeń,
- narzędzia do wizualizacji środowisk systemów telein formatycznych oraz sieci,
- narzędzia do dynamicznego blokowania treści niezgodnych z obowiązujących prawem, publiko wanych w sieciach teleinformatycznych .

32
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Wypracowanie modelu uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, w tym użytkowników pozapolicyjnych,
oraz metody bezpiecznego dostępu do zasobów IT Policji z różnych sieci, z uwzględnieniem sieci Internetowe j
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Opracowanie modelu uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, w tym użytkowników pozapolicyjnych, oraz
metody bezpiecznego dostępu do zasobów IT Policji z różnych sieci, z uwzględnieniem sieci Internetowej
- wykonanie analizy zagrożeń dla dostępności istniejących systemów informacyjnych,
- opracowanie demonstratora technologii o poziomie gotowości technologicznym XI w postaci modelowego systemu
uwierzytelniania użytkowników opartych o różne, równoważne metody, w tym zastosowania certyfikatów atrybutów dla
implementacji awaryjnego trybu dostępu do systemów informacyjnych w przypadku niedostępności centralnych systemów
uwierzytelniania i autoryzacji,
- wykonanie analizy możliwości zastosowania sieci pozapolicyjnych, w tym sieci publicznej do dostępu do danych
zgromadzonych w policyjnych systemach informacyjnych z zachowaniem obecnego poziomu,
- opracowanie demonstratora technologii mechanizmów automatycznego odnawiania certyfikatów funkcjonariuszy,

- opracowanie demonstratora technologii mechanizmów zdalnego odblokowywania kart funkcjonariuszy na
podstawie innych mechanizmów uwierzytelnienia np. cech biometrycznych,
- przeprowadzenie testów wszystkich demonstratorów w przewidywanych dla nich warunkach lub warunkach
rzeczywistej misji.
do 36 m-cy
IX
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
W chwili obecnej Policja wykorzystuje system uwierzytelniania i autoryzacji oparty o PKI oraz bazy danych LDAP. System ten
charakteryzu je się wysoką siłą mechanizmó w, natomiast posiada ograniczenia typowych systemów bazu jących na PKI w zakresie
dostępności usług w wyniku awarii elementów systemu. Przez awarię jest rozu miane szero kie spektru m zjawisk. Począwszy od prostej
blokady karty funkcjonariusza wynikającej z niepoprawnego wprowadzen ia PIN-u, przeterminowan ia certyfikatu, po awarię sieci i
serwerów realizujących uwierzyteln ienie i autoryzację. Ponieważ dostępność policyjnych systemów informacy jnyc h jest jednym z
kluczowych elementów dla szybkości i sprawności działan ia Policji, a systemy te mogą być narażone na ataki pochodzące z zewną trz,
celowy m jest wykonanie pracy badawczej odpowiadającej na pytanie, jakie mechanizmy należałoby zastosować, aby zwiększyć
dostępność systemów i uodpornić je na awarie przy zachowaniu wysokiej siły mechanizmó w.
Oczekiwane efekty:
- wy konanie analizy zagro żeń dla dostępności istniejących systemów info rmacyjnych ,
- opracowan ie demonstratora technologii o po zio mie gotowości technologiczny m XI w postaci modelowego systemu uwierzyteln iania

Regulamin szczegółowy konkursu 1/2011 _05.08.2011

użytkowników opartych o różne, ró wnoważne metody, w ty m zastosowania certyfikatów atrybutów dla imp lementacji awaryjnego trybu
dostępu do systemów informacy jnych w przypadku niedostępności centralnych systemów u wierzytelniania i autoryzacji,
- wy konanie analizy mo żliwości zastosowania sieci pozapolicyjnych, w ty m sieci publicznej do dostępu do danych zgromadzonych w
policyjnych systemach informacy jnych z zachowaniem obecnego poziomu bezpieczeństwa poprzez:
* zastosowanie narzęd zi łączących systemy o różnej klasie tajności oraz systemy jawne p rzet warzające dane osobowe,
* zastosowanie narzęd zi kryptograficznych,
* wykonanie projektu i imp lementacji zastosowania metod biometrycznych do wsp omagania PKI w zakresie uwierzytelnienia i
autoryzacji użytko wników.
- powstanie demonstratora technologii mechanizmó w auto matycznego odnawiania certyfikatów funkcjonariuszy.
- powstanie demonstratora technologii mechanizmó w zdalnego odblokowywania kart fu nkcjonariuszy na podstawie innych mechanizmów
uwierzyteln ienia np. cech bio metrycznych,
- testy wszystkie demonstratorów w przewidywanych dla nich warunkach lub warunkach rzeczywistej misji.
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe
Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Symulator kie rowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Opracowanie symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych
- wypracowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla szkolenia kierowców,
- opracowanie demonstratora symulatora
do 24 m-cy
IX
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
System pozwoli na wypracowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla szkolenia kiero wców oraz wyko rzysta
najnowocześniejsze dostępne w tej chwili na rynku. Zastosowana zostanie platforma ruchoma o 6 stopniach swobody ze specjalnym
oprogramowaniem powalający m na ograniczenie choroby symulatorowej. Zobrazowanie ON -SCREEN (bezpośrednio na szybach
samochodu), ten rodzaj projekcji znaczn ie poprawia odczucia kierowcy i przybliża trening w symulatorze do warunków rzeczywistych.
Pokreślić należy, że tylko przy tego typu zobrazowaniu jest mo żliwe dokładne odwzorowan ia manewrów w bezpośredniej o dległości od
różnego typu przeszkód oraz zjawisk zachodzących na szybie samochodu jak: mokra, zamarznięta, lub pokryta śniegiem s zyba pojazdu,
działanie wycieraczek, zjawiska olśnienia wynikające z załamania światła na kropelkach wody lub zanieczyszczen iach na szybie oraz
słońce oślepiające kiero wcę w czasie jazdy w kierunku silnego źródła światła np. „ pod słońce”. Dodatkowo generowane bodźce
mechaniczne (wibracja kabiny i fotela kierowcy) oraz efekty dźwięko we (cztero kanałowy system nagłośnienia wewnątrz kabin y) po tęgują
będą efekt rzeczywistej jazdy. Innym atutem symulatora będzie jego doskonałe oprogramowanie pozwalające na symu lację jazdy
samochodami ró żnych marek o różnej mocy. Zastosowane zostaną modyfikowalne modele dynamiki pojazdów, co umo żliwi szkolenie na
standardowych pojazdach wykorzystywanych w służbach jak i dostosowywanie parametrów do szczególnych wy magań (np. pojazdy
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opancerzone BOR o ró żnej masie i mocy silnika). System u mo żliwi symulację różnych sytuacji zachodzących na drodze: at aku, awa rii,
innych sytuacji szczególnych. Pozwoli szkolić kiero wców z zakresu taktyki prowad zenia pojazdów min. taktyki jazdy ochronnej.
Doskonalić technikę jazdy we wszystkich rodzajach warunków pogodowych i na wszystkich typach dróg. Szkolenie na tego rodzaju
sprzęcie umo żliwi pozorowanie sytuacji, które podczas normalnego treningu z wykorzystaniem realnych pojazdów było by niemo żliwe ze
względu na koszty, prawdopodobieństwo lub konieczność uszkodzenia pojazdów, brak mo żliwości pełnego odwzorowan ia sytuacji,
warunków pogodowych lub drogowych. Umo żliwi w przyszłości zastosowanie zaawansowanego sprzętu biometrycznego m.in.
okulografii pozwalającej zbadać ruch oka, EEG badającemu bioelektryczna czynność mózgu oraz innymi urząd zeniem stosowanych w
badaniach psychofizjo logicznych jak GSR (reakcja skórno-galwaniczna), EM G (elektro miografia) i EKG w celu badania predyspozycji
kierowców do realizowanych zadań. Zastosowanie systemu symulacyjnego do szkolen ia kierowców pojazdów uprzywilejo wanych
pozwoli w perspektywie czasu bardzo znacząco ograniczyć koszty szko lenia, a jednocześnie otworzy drogę do prowadzen ia dalszych
badań w zakresie szkolen ia, wyposażenia i parametrów, poprawiających skuteczność realizacji działań przez kiero wców takich po jazdów.
Oczekiwane efekty:
- demonstrator symulatora
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe
Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Nowoczesna, trudnopalna i e rgonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia
Indywidualne środki ochrony i wyposażenia
Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej i ergonomicznej kamizelki balistycznej skrytego noszenia na bazie
kompozytów włóknistych z dostosowaniem jej do ochrony przed nowoczesnymi pociskami produkcji światowej
Opracowanie prototypu kamizelki przebadanego w warunkach laboratoryjnych
do 18 m-cy
IX
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Specyfika pracy Biura Ochrony Rządu powoduje, iż kamizelki s krytego noszenia powinny spełniać najwyższe światowe standardy oraz
podlegać permanentnemu udoskonalaniu. Należy przy ty m skupić się na elementach dotyczących ergonomii, a zarazem nie zapo minać o
zachowaniu maksymalnie wysokich parametrów balistycznych. Przede wszystkim na maksymalnym obniżen iu masy, zapewniając ko mfort
noszenia podczas długiego użytkowania. Powinna być na tyle elastyczna, aby przylegając do ciała, nie powodowała ogran iczenia zakresu
ruchów noszącego, zapewniając pełny ko mfort. Następnym is totnym elementem jest uzyskanie wysokiej wytrzy małości (jak najn iżs zej
przebijalności) na nowoczesne pociski światowej produkcji m.in.: 4,6x30 mm (firmy H&K), 5,7x28 mm (firmy FN), 9 mm Action, 7, 62
Tokariew. Projektowana kamizelka powinna charakteryzo wać się również wysokimi parametrami w zakresie trudnopalności poszycia oraz
wkładów balistycznych. Ponadto należy podjąć próbę zwiększenia odłamkoodporności, nawet kosztem no żo - i igłoodporności. Nie bez
znaczen ia pozostaje ró wnież element zapewniający stałoś ć parametrów ochronnych i użytkowych w szerokim zakresie temperatur. Produkt
powinien być odporny na niekorzystne działanie czynników at mosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża
wilgotność, zapylenie, itp.) oraz na d ziałan ie potu ludzkiego.
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Oczekiwane efekty:
- prototyp przebadany w warunkach laboratoryjnych .
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Temat

Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez
polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym
uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)
Organizacja i Zarządzanie
Dokonanie optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego
przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym
uwzględnieniem powodzi
- opracowanie metod i przygotowanie szczegółowych prognoz dla terenów i obiektów wymagających szczególnej
ochrony na wytypowanym terenie zalewowym,
- weryfikacja procedur reagowania, alarmowania i optymalizacja dyslokacji baz sprzętowych,
- modyfikacja istniejących rozwiązań technicznych rękawów przeciwpowodziowych w celu usprawnienia działań i
adaptacja do innych niż powodziowe działań ratowniczych pozwoli na opracowanie nowych procedur
ratowniczych,
- opracowanie metod recyklingu rękawów przeciwpowodziowych,
- opracowanie programu szkolenia i przeszkolenie służb ratowniczych dla wybranej jednostki administracyjnej
kraju w zakresie wykorzystania opracowanego rozwiązania,
- publikacje w czasopismach branżowych,
- warsztaty dla służb ratowniczych,
- wykonanie i wyposażenie zaprojektowanego nośnika transportowego m.in. ze zmodyfikowanymi rękawami
przeciwpowodziowymi,
- komercjalizacja bezpośrednia – udzielenie licencji.
do 36 m-cy
VIII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Występujące w okresie ostatnich lat na terenie kraju zjawiska powodziowe powodują duże zagro żenie dla życia i zd rowia lu dzi, wysokie
straty materialne, w tym n iejednokrotnie niemo żliwe do odtworzenia, zwłaszcza gdy dotyczy to dó br kultury narodowej lub stanowiących
dzied zictwo światowe. Po wodzie mogą dotyczyć wielkich obszarów bądź też mogą mieć charakter lokalny - powodowane wezb raniem
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niewielkich ciekó w wodnych, w tym ró wnież systemów melioracyjnych. Po mimo , że skala zn iszczeń spowodowanych powodziami
lokalnymi jest znacznie mn iejsza jednak w wielu przypadkach ich odbudowa, z powodu ograniczonych środków finansowych
miejscowych samorządów, trwa wiele lat co w konsekwencji odbija się negatywnie na ro zwo ju tych społeczności. Sku tki powod zi
wielokrotnie potęgowane są wystąpieniem dodatkowych zagro żeń chemicznych, bio logicznych, ekologicznych. Z uwag i na charakter i
wielkość zagrożenia działania służb hydro i meteorologicznych skupiają się głównie na określaniu i prognozowaniu zagrożeń
powodowanych przez duże rzeki. Jednym z podstawowych rozwiązań w ramach czynnej ochrony przed powodzią jest budowa wałó w
przeciwpowodziowych, kanałów ulg i, przysposobienie retencyjne dorzecza. Wykonywanie budowli hydrologicznych wymaga dużej iloś ci
czasu, znacznych nakładów p racy i środków finansowych. W przypadku wystąpienia lokalnych podtopień, jednym ze sposobów doraźnego
zabezp ieczen ia jest budowa wałów z wy korzystaniem worków z piaskiem. Chociaż jest to skuteczna metoda jednak wymag a znacznego
wysiłku, dużej ilości osób w bardzo krótkim czasie. W przypadku gwałtownych opadów i szybkich wezbrań o skuteczności działań
decyduje szybkość działań, w szczególności sprawien ia wałów i zabezp ieczeń przed podniesieniem wód (fali wezbran iowej). Alternatywną
metodą jest sprawianie wałów z wyko rzystaniem rękawó w napełnianych wodą. Metoda ta jest znacznie szybsza w realizacji i wy maga
mn iejszej liczby osób niezbędnych do budowy wału. Obecnie część jednostek Państwowej Straży Pożarnej dysponuje takim sprzętem przy
czy m należy zaznaczyć, że doświadczenia z ostatnich działań wskazują na konieczność dokonania zmian zarówno w samej konstrukcji
rękawów jak też zmian w technologii ich produkcji. Ponadto przewiduje się, po przepro wadzeniu badań, ro zszerzenie zakresu
zastosowania tegoż sprzętu na inne działania n iż powodziowe.
Oczekiwane efekty:
- opracowanie metod i przygotowanie szczegółowych prognoz dla terenów i obiektów wy magających szczególnej ochrony n a
wytypowanym terenie zalewo wy m,
- weryfikacja procedur reagowania, alarmo wania i optymalizacja dyslokacji baz sprzętowych,
- modyfikacja istniejących rozwiązań technicznych rękawów przeciwpowod zio wych w celu usprawnienia działań i adaptacja do innych
niż powodziowe d ziałań ratown iczych pozwoli na opracowan ie nowych procedur ratowniczych,
- opracowanie metod recyklingu rękawów przeciwpowodziowych,.
- opracowanie p rogramu szkolenia i przeszko lenie słu żb ratown iczych dla wybranej jednostki administracyjnej kraju w zakresie
wykorzystania opracowanego rozwiązan i,.
- publikacje w czasopismach bran żowych,
- warsztaty dla służb ratowniczych,
- wy konanie i wyposażenie zaprojektowanego nośnika transportowego m.in. ze zmodyfiko wany mi rękawami przeciwpowod zio wy mi,
- ko mercjalizacja bezpośrednia – udzielenie licencji.
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych
Indywidualne środki ochrony
Opracowanie nowoczesnych ochron osobistych służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników
końcowych
- wykonanie prototypu ubrania specjalnego nowej generacji, oraz prototypów urządzeń zgodnie z zakładanymi w projekcie
wariantami.- przeprowadzenie demonstracji systemu w warunkach operacyjnych

- opracowanie dokumentacji technicznej systemu.
Regulamin szczegółowy konkursu 1/2011 _05.08.2011

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe
Czas realizacji
projektu

do 36 m-cy
VIII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Przeprowad zenie analizy w zakresie stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej rozwiązań materiałowo -konstrukcyjnych
wykorzystywanych do produkcji środków ochrony indywidualnej. Określenie, jakie są aktualnie tendencje i kierunki ro zwo ju mate riałów i
surowców stosowanych do wytwarzan ia tej grupy wyrobów, na jakie parametry techniczne i właściwości, materiałów, surowców
ukierunko wane są prace. W ramach badań przemysłowych zostaną zweryfikowane i opracowane zało żenia materiało wo -konstrukcyjne
oraz program badań dla systemów-ubioró w w zakresie doboru materiałó w konstrukcyjnych oraz potencjalnej technologii wytwarzania.
Zaprojektowane wyroby powinny zapewn iać ergono mię użytko wania poprzez optymalne odprowadzenie ciepła i nadmiaru potu
użytkownika. Materiały u żyte do jego wy konania powinny wy kazywać właściwości elektrostatyczne, szczególn ie w zakresie materiałów
zewnętrznych, zgodnie z normą PN-EN 1149-3:2007.
Realizacja zadania będzie p rowadzona w oparciu o wy magania zasadnicze Dyrektywy 89/686 EW G, natomias t wy magania szczegółowe
dotyczące ubiorów: ubrania specjalnego o maksy maln ie ograniczonej masie, ćwiczebnego systemu zintegrowanego powinny być zgodne z
obowiązu jącymi w ty m zakresie aktualny mi normami, m.in.: PN-EN 469:2008, normami przy wołany mi do tej normy oraz ustaleniami z
konsultantami KG PSP.
Oczekiwane efekty:
- wy konanie prototypu ubrania specjalnego nowej generacji, o raz prototypów urząd zeń zgodnie z zakładanymi w projekcie wariantami .przeprowad zenie demonstracji systemu w warunkach operacyjnych (Prototypy ubrania specjalnego o maksymaln ie ograniczonej masie
oraz ćwiczebnego systemu zintegrowanego i systemu niezależnego zostaną wykorzystane do przeprowadzen ia testów użytkowych
celem o kreślenia funkcjonalności, w ty m funkcjonalności systemu w symulo wanych warunkach u żytkowania),
- doku mentacja techniczna systemu.
Podsumowaniem prac projektu będzie ponadto konferencja naukowa, mająca na celu pokazanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych na tle
istniejących technologii.

Zaprojektowanie mobilne j platformy do ws parcia badań kryminalistycznych mie jsc zdarzeń, w których
może występować zagrożenie CBRN
Technika Kryminalistyczna
Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może
występować zagrożenie CBRN
Wykonanie prototypu systemu przetestowanego w symulowanych warunkach skażenia
do 36 m-cy

38

Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

VII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Celem tematu jest zaprojektowan ie mob ilnej platformy do badania miejsc zdarzeń, na których występują zagrożenia dla życia i zd rowia
człowieka w ty m CBRN.
System winien u mo żliwiać poruszanie się po różnych podłożach, pokonywanie wzniesień, nieró wności, schodów itp. Zasilanie będ zie
oparte na wymiennych akumulatorach, zapewniających nieprzerwaną pracę przez okres co najmniej 4 godzin. Stero wanie wszystkimi
funkcjami będzie odbywało się drogą radiową z opcją sterowania przewodowego. Oczekuje się, że system będzie wyposażony w co
najmniej dwie kamery. Jedna do sterowania funkcjami robota i d ruga kamera, o wysokiej ro zdzielczości i z funkcją 3D, do zbieran ia
informacji o otoczeniu. System będzie wyposażony w czujn iki monitorujące warunki środowiskowe pod kątem stwierd zonych zagro że ń.
Pracą platfo rmy będzie sterowała jedna osoba z przenośnego terminala. System musi zapewn ić bieżące zb ieranie info rmacji z czujn ików
robota, w tym obrazu z kamer.
Konstrukcja systemu będzie umo żliwiała szybki montaż – demontaż specjalistycznego oprzyrządowania to jest uchwytów, manipulatorów,
itp. które będą montowane w zależności od rodzaju zabezpieczanych śladów (biologicznych, chemicznych, daktyloskopijnych,
mechanoskopijnych, mikrośladów, łusek, pocisków, itp.) oraz niezbędne pojemniki do przechowywania tych śladów. Konstrukcja mo bilnej
części systemu będzie u mo żliwiała jego łat wą i skuteczną dekontaminację.
Oczekiwane efekty:
 prototyp systemu przetestowany w symulowanych warunkach skażenia,
 mobilność – mo żliwość poruszania się po różnych podłożach, pokonywanie wzniesień, nierówności, schodów, otwieranie drzwi itp.,
 łatwość obsługi – zaadoptowanie do miejsca zdarzen ia, szybki montaż – demontaż specjalistycznego oprzyrządowania w zależności
od rodzaju zabezp ieczanych śladów,
 zdalne sterowanie,
 wykonywanie zdjęć i obrazó w miejsca zdarzenia o wysokiej ro zd zielczości z funkcją 3D,
 pobieranie próbek z miejsca zdarzen ia,
 pobieranie śladów bio logicznych, chemicznych, daktyloskopijnych, mechanoskopijnych, mikrośladów, łusek, pocisków itp.,
 pobieranie próbek powietrza w celu o kreślenia jego składu (stężenie gazó w).

Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości ilościowych i jakościowych metod identyfikacji nowych
substancji objętych kontrolą na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Technika Kryminalistyczna
Opracowanie ilościowych i jakościowych metod identyfikacji nowych substancji objętych kontrolą na mocy
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Opracowane metody identyfikacji nowych substancji ujętych w załącznikach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w CLKP oraz LK KWP/KSP
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Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej

do 30 m-cy
VII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zagrożenie przestępczością narkotykową w Polsce utrzy muje się na bardzo wysokim pozio mie. Pojawiające się nowe narkotyki powodują
konieczność opracowania metod ich identyfikacji i szybkiego wdro żenia do praktyki organów ścigania i wy miaru sprawiedliwości. W
ciągu ostatnich trzech lat na listę substancji zabronionych, ujętych w załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narko manii z dn ia 29 lipca
2005 r. wraz z późniejszy mi zmianami, zostało wp isanych ponad dwadzieścia substancji (w ko lejnej nowelizacji lista ta p owiększy się o
następne dwadzieścia pozycji).
Identyfikacja tych substancji jest bardzo trudna, ze wzg lędu na to, że substancje te różnią się właściwościami fizykochemiczn ymi oraz na
fakt, że pojawiają się nie objęte kontrolą izo mery tych substancji. Konieczne jest zatem opracowanie skutecznych metod ich jednoznacznej
identyfikacji w oparciu o sprzęt jakim dysponują laboratoria policyjne.
Prace badawcze prowad zone w ramach proponowanego tematu będą miały na celu opracowanie metod instrumentalnych umożliwia jących
identyfikację chemiczną nowych substancji kontrolowanych na potrzeby wy miaru sprawiedliwości, przy wykorzystaniu sprzętu
dostępnego w CLKP o raz LK KWP.
Oczekiwane efekty:
Opracowane metody identyfikacji nowych substancji ujętych w załączn ikach ustawy o przeciwd ziałaniu narko manii z wykorzystaniem
sprzętu dostępnego w CLKP oraz LK KWP/ KSP

Dostosowanie nowych narzędzi biologii molekularne j do identyfikacji sprawców przestępstw
Technika Kryminalistyczna
Dostosowanie nowych narzędzi biologii molekularnej do identyfikacji sprawców przestępstw
 zwiększenie skuteczności wy miany danych genetycznych pomiędzy Polską a krajami Un ii Europejskiej,
 stworzenie baz populacyjnych profili genetycznych w oparciu o nowe, reko mendowane przez Radę Unii Europejskiej zestawy do
identyfikacji osobniczej,
 opracowanie, walidacja i wdro żenie p rocedur i metod badań genetycznych zapewniających większy stopień indywidualizacji materiału
dowodowego.


do 36 m-cy
VII
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Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Temat

Zastosowanie nowych odczynników chemicznych do ujawniania śladów daktyloskopijnych na różnych
podłożach metodą luminescencji opóźnionej w zakresie promieniowania od UV do NIR
Technika Kryminalistyczna

Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Postęp wiedzy jaki dokonał się w ostatnim czasie w dziedzinie bio logii mo lekularnej przyczynił się do zwiększen ia możliwości
genetycznej identyfikacji człowieka. Eksperci posługują się na co dzień metodami opartymi o najnowsze technologie, które doskonale
uzupełniają klasyczne już badania DNA, u mo żliwiając tym samy m przeprowad zenie skutecznej identyfikacji osobniczej, dzięki której
wy miar sprawiedliwości zyskuje jeden z potężniejszych środków dowodowych. W związku z powy ższy m uzasadnione jest rozszerzen ie
zakresu badań DNA, poprzez wprowad zenie do rutynowej praktyki laboratoryjnej Zakładu Biologii CLKP, innowacyjnych metod
mo leku larnych, które wykorzystywane są obecnie na świecie. Po zwo li to na wypracowanie, na pozio mie światowy m, jednolitych
standardów badań DNA wykonywanych w ramach ekspertyz kry minalistycznych, a tym samy m zwiększen ie mo żliwości identyfikacji
sprawców przestępstw oraz wzrost bezpieczeństwa w kraju.
Oczekiwane efekty:
 zwiększenie skuteczności wy miany danych genetycznych pomiędzy Polską a krajami Un ii Europejskiej,
 stworzenie baz populacyjnych profili genetycznych w oparciu o nowe, reko mendowane przez Radę Unii Europejskiej zestawy do
identyfikacji osobniczej,
 opracowanie, walidacja i wdro żenie p rocedur i metod badań genetycznych zapewniających większy stopień indywidualizacji m ateriału
dowodowego.

Wskazanie potencjalnych substancji wykazujących luminescencję opóźnioną w różnych zakresach promieniowania
elektromagnetycznego oraz upkonwersję i reagujących z substancją potowo-tłuszczową tworzącą ślady
daktyloskopijne, pozostawiane na różnego rodzaju podłożach
Wizualizacja śladów daktyloskopijnych w dotychczas niestosowanych zakresach promieniowania
elektromagnetycznego (UV - NIR), przy użyciu uniwersalnego stanowiska do rejestracji sygnału luminescencji
opóźnionej.
do 24 m-cy
VII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Celem projektu jest wskazanie potencjalnych substancji wykazujących luminescencję opóźnioną w różnych zakresach
promieniowania elektromagnetycznego oraz upkonwersję i reagujących z substancją potowo -tłuszczową tworzącą ślady
daktyloskopijne, pozostawiane na różnego rodzaju podłożach.
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Opracowane metody umożliwią wizualizację i rejestrację śladów daktyloskopijnych w zakres ach promieniowania dotychczas
niestosowanych.
Oczekiwane efekty
Wizualizacja śladów daktyloskopijnych w dotychczas niestosowanych zakresach promienio wania elektro magnetycznego (UV - NIR),
przy u życiu uniwersalnego stanowiska do rejestracji sygnału luminescencji opóźnionej.
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych
Technika Kryminalistyczna
Opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych
- utworzenie stanowiska badawczego z odpowiednim wyposażeniem do replikacji śladów kryminalistycznych;
- wykonanie prototypów odlewów łusek, pocisków oraz innych śladów kryminalistycznych przy wykorzystaniu
różnych dostępnych materiałów;
- opracowanie metodyki wykonywania replik elementów składowych amunicji (łuski, pociski oraz inne ślady
kryminalistyczne) z zachowaniem indywidualnych charakterystycznych cech umożliwiających przeprowadzenie
badań identyfikacyjnych.
do 24 m-cy
VII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Metoda replikacji śladów ma na celu powielan ie śladów z zachowaniem indywidualnych cech charakterystycznych. Jest przeznaczon a
przede wszystkim do wykonywania pozytywowych lub negatywowych modeli obiektów takich jak np. łuski, pociski, przed mioty ze
śladami mechanoskopijnymi. Umożliwia nawiązan ie współpracy międzynarodowej i międ zylaboratoryjnej w zakresie badań
identyfikacyjnych z lokalnymi bazami danych. Pozwala na tworzenie testów ko mpetencji oraz na p rzechowy wanie i archiwizację śladów.
Reprodukcje mogą być stosowane przede ws zystkim w d ziedzinie bron i i mechanoskopii dla całych przed miotów lub ich wybranych
frag mentów. W badaniach balistycznych można ro zszerzać zakres zastosowań o odwzorowywan ie wytworzonych doświadczalnie kanałów
postrzało wych, wykonywanie modeli elementów broni. Istnieje mo żliwość zastosowania technologii w traseologii przy wykonywaniu
odlewów śladów wgłęb ionych.
Wykonuje się odlewy:
- struktur trójwy miarowych w celu powielenia śladów,
- śladów na przed miotach, które nie mogą być transportowane,
- przed miotów (powierzchni) siln ie odbijających światło,
- śladów trudno dostępnych.

42

Metodykę replikacji mo żna stale rozwijać wraz z dostępem do nowych materiałów, co wy maga opracowania sposobu badania właściwo ści
i przydatności tych materiałów. Jednym z aspektów jest też udoskonalanie właściwości replik w celu podniesienia ko mfortu prowadzenia
badań identyfikacyjnych poprzez imitowanie ró żnego wyglądu ich powierzchni np. napylanie metalami.
Oczekiwane efekty:
- utworzenie stanowiska badawczego z odpowiednim wyposażeniem do replikacji śladów kry minalistycznych,
- wykonanie prototypów odlewów łusek, pocisków oraz innych śladów kry minalistycznych przy wykorzystaniu różnych dostępnych
materiałów,
- opracowanie metodyki wykonywania replik elementów s kładowych amunicji (łuski, pociski oraz inne ślady kry minalistyczne) z
zachowaniem indywidualnych charakterystycznych cech umożliwiających przepro wadzenie badań identyfikacyjnych.
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami es tru kwasu cyjanoakrylowego
Technika Kryminalistyczna
Stworzenie nowoczesnego namiotu do ujawniania śladów linii papilarnych parami estru kwasu cyjanoakrylowego
na podłożach niechłonnych
- sprawne i szybkie wykorzystanie namiotu na miejscu zdarzenia w różnych warunkach pogodowych,
- skrócenie czasu czynności procesowych dzięki ujawnieniu śladów daktyloskopijnych na miejscu zdarzenia, a na
ich podstawie uzyskanie informacji o osobach podejrzanych.
do 24 m-cy
VII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego namiotu do ujawniania śladów lin ii papilarnych parami estru kwasu cyjanoakrylowego na
podłożach niechłonnych. Struktura namiotu oparta na systemie modułowy m u mo żliwi dostosowanie jego rozmiarów d o wielkości
badanych przed miotów i zapewn i wyko rzystanie odpowiedniej ilości odczynników. Stwo rzenie pneumatycznego stelaża u możliwi łatwy i
szybki montaż. Namiot nowej technologii mo żna będzie wy korzystać na miejscu zdarzenia bez konieczności transportu dużych
przed miotów do laboratoriu m. Nieduża masa namiotu nie będzie sprawiała trudności przy jego transporcie i przenoszeniu.
Oczekiwane efekty:
- sprawne i szybkie wy korzystanie namiotu na miejscu zdarzen ia w ró żnych warunkach pogodowych,
- skrócenie czasu czynności procesowych dzięki ujawn ieniu śladów daktyloskopijnych na miejscu zdarzen ia, a na ich podstawie uzyskanie
informacji o osobach podejrzanych.
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne,
kryminologiczne i prawne
Technika Kryminalistyczna
Opracowanie nowoczesnych technologii dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne,
kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne
- opracowanie elektronicznego modułu procesowego (nie tylko na etapie postępowania przygotowawczego, ale
także jego zastosowanie w postępowaniu przed sądem),
- opracowanie elektronicznego systemu odzyskiwania mienia,
- rozpoznanie zagadnień związanych z techniką operacyjną stosowaną w trakcie prowadzenia czynności
operacyjno-rozpoznawczych (głownie ich aspekt dowodowy),
- analiza kryminalna (ze szczególnym uwzględnieniem data mining’u oraz zastosowań sztucznej inteligencji) oraz
wykorzystywanie otwartych źródeł informacji, w szczególności internetu.
do 30 m-cy
VII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Projekt jest w swoich założen iach interdyscyplinarny: prawniczo-technologiczny. Zakłada on praktyczną analizę wdro żenia do procesu
karnego (rozu mianego jako czynności operacyjno-rozpoznawcze, postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, postępowanie
wykonawcze) ro związań z zakresu nowoczesnych technologii w czterech aspektach: technicznym, prawny m, kry minologiczny m i
kry minalistycznym. Żadna technologia nie może być stosowana w procesie karnym opartym o przepisy KPK, KKW i innych ustaw bez
obiektywnych analiz i wszechstronnych odpowiedzi o dopuszczalność jej wy korzystania.
Do podstawowych pytań prawnych należą kwestie: dopuszczalności stosowania konkretnych rozwiązań technologicznych, lub
koniecznych zmian w prawie, aby mo żna było je skutecznie wy korzystywać; jakie standardy prawne krajowe i międzynarodowe
obowiązu ją w ty m zakresie i jakie zamiany w polskim prawie są konieczne.
Kry minologiczne aspekty dotyczą przydatności i efektywności ro związań technicznych w kontekście zag rożeń, który m starają się
przeciwd ziałać. Do najpoważniejszych zagro żeń należy przestępczość zorganizowana, terrory zm, cyberprzestępczość lecz ró wnież
problematyka zdalnej audiowizualnej identyfikacji osób w ramach zwalczan ia tzw. przestępczości stadionowej.
Obszar kry minalistyki w ty m temacie dotyczy taktyki i techniki stosowania nowoczesnych technologii, a także zagadnień standaryzacji ich
stosowania w u jęciu krajowy m i międ zynarodowym. Do tego zakresu należą także kwestie konkretnych struktur organizacyjnych w
organach ścigania i wy miaru sprawiedliwości, które stosują lub powinny je stosować w praktyce.

44

Oczekiwane efekty:
- elektroniczny moduł procesowy (nie tylko na etapie postępowania przygotowawczego, ale także jego zastosowanie w postępowaniu przed
sądem),
- elektroniczny system odzyskiwania mienia,
- zagadnienia związane z techniką operacyjną stosowaną w trakcie prowad zenia czynności operacyjno -rozpoznawczych (głownie ich
aspekt dowodowy),
- analiza kry minalna (ze szczególnym uwzględnieniem data mining’u oraz zastosowań sztucznej inteligencji) oraz
- wy korzystywanie otwartych źródeł informacji, w szczególności internetu.
Ponadto analizy mo żliwości technologicznych i prawnych muszą dotyczyć:
- problematyki mon itoringu wizyjnego,
- „cyfryzacji” procesu prawnego – nagrywania i automatycznego stenogramowan ia ro zpraw i przesłuchań.
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób nie widomych i słabo widzących ze
szczególnym uwzględnienie m ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Technika Kryminalistyczna
Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzącyc h ze szczególnym
uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne
- analiza stanu prawnego w płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu osób
niewidomych i słabowidzących. Opracowanie postulatów de lege ferenda pod adresem rodzimego ustawodawcy,
- ustalenie katalogu zagrożeń występujących w ruchu dla osób niewidomych i słabowidzących; Diagnoza poczucia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób niewidomych i słabowidzących. Analiza sytuacji osób niewidomych i
słabowidzących jako ofiar przestępstwa,
- opracowanie modelu miejskiej mapy zagrożeń dla osób niewidomych i słabowidzących poruszających się w
przestrzeni zurbanizowanej poprzez wyłonienie istotnych jego elementów,
- ustalenie kategorii czynów zabronionych popełnianych przez sprawców niewidomych i słabo widzących,
- ocena gotowości jednostek samorządu terytorialnego do wdrażania innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na
poprawę bezpieczeństwa w ruchu osób niewidomych i słabowidząc ych. Określenie możliwości komercjalizacji
uzyskanych wyników badań,
- ocena regulacji Prawa o ruchu drogowym w świetle doświadczeń funkcjonariuszy Policji,
- opracowanie scenariuszy zastosowania systemu wykrywania zagrożeń ruchu – np. komunikacji miejskiej.
- analiza metod lokalizacji przestrzennej oraz systemów map elektronicznych,
- analiza geometrii otoczenia za pomocą systemów elektronicznych, wizyjnych i 3D,
- metody wykrywania zagrożeń występujących podczas ruchu osób niewidomych,
- opracowanie interfejsu dla wymiany informacji pochodzących z czujników lokalizacyjnych,
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Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa

- integracja modułów systemu wykrywania zagrożeń ruchu,
- testy systemu wykrywania zagrożeń ruchu w środowisku miejskim.
do 30 m-cy
VII
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Beneficjenci w ty m obszarze badawczy m, stanowiący specyficzną kategorię społeczną, szc zególnie zagro żoną wykluczeniem, będą mogli
bardziej aktywn ie i znacznie bezp ieczn iej niż obecnie poruszać się w przestrzeni zurbanizowanej, w ty m uczestniczyć w ruchu d rogowym.
Przed miot badań jest szczególnie istotny w obliczu problemów, z jakimi każdego dnia mierzą się osoby niepełnosprawne wzrokowo,
poruszając się, zarówno w aglo meracji miejskiej, jak i poza n ią.
Oczekiwane efekty od strony prawno - krymi nol ogicznej:
- analiza stanu prawnego w płaszczyźn ie krajowej i międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu osób niewido mych i
słabowidzących. Op racowanie postulatów de lege ferenda pod adresem rod zimego ustawodawcy,
- ustalenie katalogu zagrożeń występujących w ruchu dla osób niewido mych i słabowidzących; Diagnoza poczucia bezpieczeństwa w
ruchu drogowym osób niewido mych i słabowidzących. Analiza sytuacji osób niewido mych i słabowidzących jako ofiar przestępstwa,
- opracowanie modelu miejskiej mapy zagro żeń dla osób niewidomych i słabowidzących poruszających się w przestrzeni zurbanizowan ej
poprzez wy łonienie istotnych jego elementów,
- ustalenie kategorii czynów zabronionych popełnianych przez sprawcó w niewido mych i słabo widzących,
- ocena gotowości jednostek samorządu terytorialnego do wdrażania innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na poprawę
bezpieczeństwa w ruchu osób niewido mych i słabowidzących. Określenie mo żliwości ko mercjal izacji uzyskanych wynikó w badań,
- ocena regulacji Prawa o ruchu drogowym w świet le doświadczeń fun kcjonariuszy Policji.
Oczekiwane efekty od strony technol ogicznej:
- opracowanie scenariuszy zastosowania systemu wykrywania zagrożeń ruchu – np. ko munikacji miejskiej,
- analiza metod lo kalizacji p rzestrzennej oraz systemów map elekt ronicznych,
- analiza geo metrii otoczen ia za po mocą systemów elekt ronicznych, wizy jnych i 3D,
- metody wykrywania zagro żeń występujących podczas ruchu osób niewidomych,
- opracowanie interfejsu dla wy miany info rmacji pochodzących z czu jników lokalizacyjnych,
- integracja modułów systemu wykrywan ia zagrożeń ruchu,
- testy systemu wykrywania zagrożeń ruchu w środowisku miejskim.

Projektowanie badań e mpirycznych i analizy mate riałów dotyczących specyfiki metod kryminalistyki w
pracy służb specjalnych służ porządku publicznego
Technika Kryminalistyczna
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Cel główny
Cele szczegółowe
Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
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Opis projektu
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe
Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej

Praktyczne wykorzystanie badań naukowych w powiązaniu z działaniami faktycznymi służb specjalnych
Szkolenia dla wszystkich służb i administracji, konferencje naukowe, opracowanie wyników badań w formie
publikacji.
do 18 m-cy
IX
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Współczesne czasy stawiają nowe wy magania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagro żenio m bezp ieczeństwa państwa. Tradycyjne
metody, techniki d ziałania wy magają uzupełn ienia w stosunku do nowych zjawisk i zagro żeń.
Projekt realizowany pozwoli na szeroką współpracę naukowo-badawczą, wy mianę doświadczeń i pro wadzen ie laboratoriów przez uczeln ię
wyższą z takimi jednostkami jak: Biuro Badań Kry minalistycznych czy Departamentem Bezpieczeństwa Teleinfo rmatycznego ABW.
Wspólna realizacja pro jektu naukowego pozwoli na wypracowanie nowych metod w działaniu wszys tkich służb specjalnych, które dadzą
praktyczną podstawę do wypracowania systemów zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
Głó wnym celem pro jektu jest przede wszystkim praktyczne wykorzystanie badań naukowych w powiązaniu z działan iami faktyczny m i
służb specjalnych.
Dodatkowo efektem projektu będą konferencje naukowe, szkolenia dla wszystkich służb i administracji a co najważniejsze opraco wanie
wynikó w badań w formie publikacji.
Zakres tematyczny i badawczy powyższej in icjatywy naukowej wp isuje s ię w projekt w zakresie bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Ad min istracji.

System akustyczne j platformy pomiarowe j dla potrzeb bezpieczeństwa informacji stworzony z
wykorzystaniem interferometryczne j metody pomiaru drgań.
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Opracowanie systemu akustycznej platformy pomiarowej dla potrzeb bezpieczeństwa informacji stworzony z
wykorzystaniem interferometrycznej metody pomiaru drgań.
Stworzenie platformy mobilnej (osadzonej na pojeździe) w postaci zintegrowanego zespołu specjalistycznych
urządzeń pomiarowych przeznaczonych do przechwytywania elektromagnetycznej emisji ujawniającej
do 36 m-cy
VI
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Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny

Zintegrowany system informacyjny wspomagający działania antyterrorystyczne CAT
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń

Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu

Wykorzystywanie elektronicznych urząd zeń w procesie gro madzen ia a także przetwarzania i przesyłania informacji wiąże się z
występowaniem zjawiska niekontrolo wanej ujawn iającej emisji elektro magnetycznej. Brak odpowiednich środków ochrony może
powodować, iż przetwarzane informacje będą narażone na niepowołane przechwycenie i odtworzenie. Dla przypadku szczególn ie
wrażliwych danych taka sytuacja mo że nieść za sobą określone konsekwencje zarówno w obszarze ekonomiczno -gospodarczy m ale
również w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.
Niezwykle istotne jest zatem opracowan ie i wdro żenie metod i środków, które w sposób maksy maln ie zautomatyzowany były wstanie
określać wszelkie podatności systemów teleinformatycznych elementy związane z przechwyceniem u jawn iającej emisji
elektro magnetycznej.
Oczekiwane efekty:
Stworzenie platfo rmy mobilnej (osadzonej na pojeźd zie) w postaci zintegrowanego zespołu specjalistycznych urządzeń pomiarowyc h
przeznaczonych do przechwytywania elektro magnetycznej emisji u jawn iającej. Realizacja systemu będ zie wy magała zastosowania
najnowocześniejszych rozwiązań zakresie sprzętowy m (zastosowanie szerokopasmowych odbiornikó w radio wych oraz systemów
antenowych) a także stworzen ia właściwych macierzy testowych oraz baz sygnałów, których korelacja z sygnałami emisji ujawniającej
daje mo żliwości zdekodowania i odtworzenia informacji pochodzących z systemów teleinformatycznych
Przeprowad zane pomiary mają potwierd zić właściwy po zio m ochrony w stosunku do określonych lokalizacji, w których znajdują się lub
będą się znajdować systemy teleinformatyczne w których są przetwarzane szczególnie wrażliwe in formacje. Gotowa platforma ma
umo żliwiać działan ia w warunkach operacyjnych.

Wytworzenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, które zwiększyłyby sprawność i skuteczność realizacji
powierzonych Centrum Antyterrorystycznemu zadań.
 narzędzia informatyczne wspierające proces wy miany informacji mied zy uczestnikami systemu ochrony antyterrorystycznej
państwa,
 narzędzia do automatycznego wyszukiwania i przetwarzania info rmacji z sieci WWW przydatnej z punktu wid zenia p rac
analityczno informacyjnych,
 narzędzia do ukierunkowanej analizy semantycznej przetwarzanych informacji oraz wyszukiwania nieoczywistych powiązań i
zależności korelacy jnych,
 rozwiązan ia do efektywnego przechowywania i zarządzania in formacją źródło wą zebraną na rzecz ró żnych prac analitycznych,
 narzędzia do stałego monitoringu zdefin iowanej g rupy źródeł informacji,
 narzędzia wspierające zarządzan ie kry zysowe,
 narzędzia do symu lacji sytuacji kry zysowych oraz analizy ry zyka,
 rozwiązan ia do konsolidacji z systemem zintegrowanych użytecznych zewnętrznych produktów informatycznych.

do 36 m-cy

48
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gotowości
technologicznej
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Temat
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

VIII
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Istotą funkcjonowania Centrum Antyterrorystycznego jest prognozowanie zagrożen ia terrorystycznego, koordynacja procesów wy mia ny
informacji międ zy uczestnikami systemu ochrony antyterrorystycznej państwa ale również wy konywanie różnego rodzaju prac
analityczno-informacyjnych, współpraca zagraniczna oraz stały monitoring źródeł w Polsce i za granicą w celu wykrywania wszelkich
symptomów mogących świadczyć o zwiększony m pozio mie zagro żenia terrorystycznego.
W zakres obowiązków CAT wchodzi również wspomaganie d ziałań po ewentualny m zamachu terrorystycznych (zarząd zanie kryzysowe)
oraz ud ział w ocenie funkcjonowania systemów ochrony elementów infrastruktury krytycznej kraju.
Istotą programu byłoby wytworzen ie ko mp leksowych ro związań in formatycznych, które zwiększy łyby sprawność i skuteczność realizac ji
powierzonych Centru m zadań. Zintegrowany system informacy jny powinien międ zy innymi obejmo wać:
 narzędzia informatyczne wspierające proces wy miany informacji mied zy uczestnikami systemu ochrony antyterrorystycznej
państwa,
 narzędzia do automatycznego wyszukiwania i przetwarzania info rmacji z sieci WWW przydatnej z punktu wid zenia p rac
analityczno informacyjnych,
 narzędzia do ukierunkowanej analizy semantycznej przetwarzanych informacji oraz wyszukiwania nieoczywistych powiązań i
zależności korelacy jnych,
 rozwiązan ia do efektywnego przechowywania i zarządzania in formacją źródło wą zebraną na rzecz ró żnych prac analitycznych,
 narzędzia do stałego monitoringu zdefin iowanej g rupy źródeł informacji,
 narzędzia wspierające zarządzan ie kry zysowe,
 narzędzia do symu lacji sytuacji kry zysowych oraz analizy ry zyka,
 rozwiązan ia do konsolidacji z systemem zintegrowanych użytecznych zewnętrznych produ któw informatycznych.
Oczekiwane efekty:
Wdrożony komp leksowy system informacyjny efektywn ie wspomagający pracowników CAT w skutecznej realizacji p owierzonych
Centru m zadań. Zwiększony pozio m ochrony antyterrorystycznej państwa.

Ochrona informacji istotnych dla bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, w tym o klauzuli „Ściśle Tajne”
- Budowy narodowego centrum kryptografii i dekryptażu.
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Ochrona informacji istotnych dla bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, w tym o klauzuli „Ściśle Tajne”
Wytworzenie produktów naukowych - narzędzi matematycznych i informatycznych dotyczących algorytmów,
protokołów, metod kryptoanalizy, analiz rozwoju, koncepcji.
Wytworzenie produktów technologicznych - oprogramowania kryptograficznego i rozwiązań bezpieczeństwa
obejmujących implementację produktów naukowych.
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do 48 m-cy
VIII
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Produkty stanowiące rezultat wdrożenia ro związań powstałych z zastosowaniem zaawansowanych technik kryptografii i kryptoanalizy
stanowią fundament niezbędny do komp leksowej ochrony informac ji, w ty m info rmacji klasyfikowanej. Z punktu wi dzenia interesów
państwa polskiego występuje konieczność posiadania i rozwoju wł asnego potencjału intelektual nego i technicznego w zakresie
kryptografii i kryptoanalizy.
Zakres:
Podstawowymi celami p rogramu byłoby wytworzenie:
1. Produktów naukowych - narzęd zi matematycznych i in formatycznych dotyczących algorytmów, protokołów, metod kryptoanalizy,
analiz rozwoju, koncepcji,
2. Produktów technologicznych - oprogramowan ia kryptograficznego i ro związań bezpieczeństwa obejmu jących imp lementację
produktów naukowych, w ty m efektywnych ro związań, prototypów i produktów do:
 generowania liczb losowych,
 generowania kluczy kryptograficznych,
 szyfrowania strumieniowego i blo kowego,
 szyfrowania symetrycznego, asymetrycznego,
 uwierzyteln iania osób,
 kryptograficznego zabezp ieczania danych i systemów in formacyjnych,
 efektywnego wykorzystywania środowisk do przetwarzania ro zproszonego,
 budowy sprzętowych akceleratorów kryptograficznych,
 przesyłania informacji wielostrumieniowych,
 kryptoanalizy zabezpieczonej p rzesyłanej i przechowywanej informacji,
 budowy rozwiązań technicznych zabezpieczających przed kanałami pod progowymi oraz man ipulacjami dostawców systemów,
 innych rozwiązań wy magających zastosowania kryptografii a wynikających z zapotrzebowań beneficjentów.
Oczekiwane efekty:
 powstanie skutecznych i efektywnych, w pełni weryfikowalnych i niezależnych od produ któw zagranicznych, rozwiązań do
kryptograficznej ochrony przechowywanej i przesyłanej informacji,
 rozwój ro związań własnych do krypto analizy,
 powstanie technik uniezależn iających bezp ieczeństwo systemów informacyjnych od uczciwości dostawców,
 wytworzenie rozwiązań informatycznych wspierających ochronę informacji oklauzu lowanej do pozio mu tajemnicy państwowej.
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Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów
informacyjnych
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
Opracowanie technik biometrycznych oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów
informacyjnych
 powstanie skutecznych i efektywnych, w pełni weryfikowalnych i bezpiecznych systemów infrastruktury
kluczy kryptograficznych na potrzeby dokumentów tożsamości,
 budowa rozwiązań wspierających dokonywanie czynności online,
 ochrona przed fałszerstwami i wykorzystaniem dokumentów przez osoby trzecie, ze szczególnym
uwzględnieniem metod biometrycznych,
 budowa rozwiązań wspierających ochronę danych, a w szczególności danych biometrycznych i innych
danych osobowych.
do 24 m-cy
VIII
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Istotnym kierunkiem prac badawczo-wd rożenio wych jest zaadaptowanie na gruncie polskim systemów elektronicznych
dokumentów tożsamości z wykorzystaniem infrastruktury klucza publicznego (PKI) i publicznych katalogów kluczy (PKD). Prio rytetem
w takim zadaniu powinno być zachowanie interoperacyjności i zgodności z systemami innych kra jów, która u mo żliwi szybszą i
skuteczniejszą kontrolę oraz monitoring osób przebywających na terytorium Polski. Ważny m celem prac powinno być silniejsze
powiązanie doku mentów z osobami poprzez zastosowanie metod weryfikacji opartych o skuteczne metody bi ometryczne oraz
poprawienie bezpieczeństwa i wygody użytkowania systemów przy zachowaniu należytej ochrony prywatności, a w szczególn ości roz woju
technik ograniczonej identyfikacji i innych metod ochrony danych osobowych na drodze technicznej. Prace badawczo -ro zwojo we powinny
dążyć do automatyzacji procesów weryfikacji tożsamości w celu jego przyspieszenia, redukcji transferu zbędnej informacji i re dukcji
zagro żeń związanych z czynnikiem ludzkim. Prace powinny doprowadzić do wzmocnienia środków ochrony przed fałszowaniem
dokumentów identyfikacyjnych, w szczególności przez fałszerzy dysponujących najbardziej zaawansowanymi technologiami i w zasa dzie
nieograniczony mi zasobami finansowymi.
Jednym z podstawowych obszarów zastosowań jest budowa efektywnych i bezpiecznych rozwiązań do wykorzystania dokumentów
tożsamości do operacji wy konywanych zdalnie w systemach teleinformatycznych oraz do operacji wykonywanych na danych. Wymaga t o
uwzg lędnienia wszelkich zagro żeń wynikających z możliwości wykorzystania dokument u identyfikacyjnego przez osoby trzecie, wycieku
kluczy kryptograficznych z doku mentu tożsamości, ataków kryptoanalitycznych (w ty m tych, o których nie mamy wiedzy).
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Ważnym obszarem badawczy m jest wzbog acenie metodol ogii ochrony infrastruktury (w szczególności infrastruktury mającej
podstawowe znaczen ie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki) o metody biometryczne. Kluczowe jest tu zaopatrzen ie systemów
kontroli dostępu logicznego i fizycznego w skuteczne metody wieloczynnikowej weryfikacji tożsamości wykorzystującej bio metrię.
Zredukuje to znacznie mo żliwości ko mpro mitacji systemów bezpieczeństwa w wyniku nieuprawnionej delegacji lub przechwycenia
uprawnień. Ważny m obszarem prac badawczych powinno być także rozszerzenie technik monitoringu (np. w działaniach skierowanych
przeciw wandalizmowi i terrory zmo wi) o techniki biometryczne. Skuteczna i s zybka identyfikacja osób w oparciu o zarejestrowane cechy
indywidualne osób powinna znacznie zredukować potencjalne zagrożenia i stanowić główną rolę w ich prewencji. Dojrzałość
proponowanych rozwiązań powinna być weryfikowana poprzez u ruchamianie odpowiednich programó w p ilotażo wych
Istotnym kierunkiem działalności powinno być również zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i systemów bi ometrycznych oraz
systemów z ni mi ws pół pracujących. Do działań takich należy wytworzen ie własnego oprogramowan ia bio metrycznego w oparciu o
standardy i najlepsze praktyki, zapewniającego `przezroczystość’ działania takich systemów. Istotne dla bezpieczeństwa jest p owstanie w
Polsce ośrodków, które będą w stanie certyfikować, akredytować i audytować omawiane ro związania oraz stworzenie laboratoriów
przeprowad zających testowanie systemów i urząd zeń bio metrycznych pod kątem bezp ieczeństwa ich stosowania, poufności wyników,
bezpieczeństwa gromadzen ia wzorcó w bio metrycznych, interoperacyjności, a także skuteczności i wygody działania. Kluczo wa jest także
ocena wpływu implementacji nowych ro związań na już istniejące systemy oraz wp ływu czynnika ludzkiego.
Oczekiwane efekty:
 powstanie skutecznych i efektywnych, w pełni weryfikowalnych i bezpiecznych systemów infrastruktury kluczy
kryptograficznych na potrzeby dokumentów tożsamości,
 budowa rozwiązań wspierających dokonywanie czynności online,
 ochrona przed fałszerstwami i wy korzystaniem doku mentów przez osoby trzecie, ze szczególny m uwzg lędnieniem metod
biometrycznych,
 budowa rozwiązań wspierających ochronę danych, a w szczególności danych biometrycznych i innych danych osobowych.
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Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

System zarządzania bezpieczeństwe m teleinformatycznym jednostek administracji publicznej oraz resortu
obrony narodowe j, wraz z narzędziami ws pomagającymi zwalczanie cybe rterroryzmu i ochronę
teleinformatycznej infrastruktury krytyczne j.
Technologie informacyjne i sieciowe
W wyniku realizacji projektu rozwojowego planuje się uzyskać w pełni funkcjonalny, zintegrowany, rozproszony
system bezpieczeństwa teleinformatycznego cyberprzestrzeni RP
Planuje się osiągnięcie celu głównego poprzez realizację celów szczegółowych:
opracowanie podsystemu wspomagania projektowania bezpieczeństwem,
opracowanie podsystemu wspomagania i realizacji procesu akredytacji systemów teleinformatycznych,
opracowanie podsystemu wspomagania realizacji procesu zakończenia eksploatacji i wycofania systemów,
opracowanie podsystemu wspomagania bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych,
opracowanie podsystemu zbierania oraz przetwarzania informacji
o zagrożeniach,
52

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
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projekt
Opis projektu

2

opracowanie podsystemu oceny poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
opracowania podsystemu publikacji i edycji informacji,
opracowania podsystemu zabezpieczeń,
opracowanie podsystemu identyfikacji źródeł zagrożeń, w tym źródeł ukrytych,
przygotowanie stabilnej wersji systemu,
opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej 2 ,
opracowanie programu i metodyki badań kwalifikacyjnych,
przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych oraz eksploatacji próbnej.
do 24 m-cy
IX
Ministerstwo Obrony Narodowej;
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Projekt rozwojo wy wpisuje się w obszar obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie osiągania nowych zdolności obronnych (cyber
defense) przez SZ RP i jednostki ad min istracji publicznej wspomaganych działaniami Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty
Ko mputerowe CERT.GOV.PL.
Realizacja projektu obejmuje obszary z zakresu:
 zarząd zania bezpieczeństwem teleinformatyczny m;
 zarząd zania podatnościami;
 zarząd zanie ryzy kiem;
 zarząd zanie akredytacją, konfiguracją bezpieczeństwa, audytem konfiguracji programo wo sprzętowej.
 zwalczania i przeciwdziałania zdarzenio m o charakterze kry minalny m i terro rystycznym z wykorzystaniem sieci i systemów
ko mputerowych, a mający m na celu atak na teleinformatyczną infrastrukturę krytyczną oraz systemy istotne dla funkcjonowania
państwa.
Realizacja projektu jest zb ieżna z:
 Rządowy m Programem Ochrony Cyberprzestrzestrzeni RP na lata 2009 -2011-zało żenia;
 Celami Sil Zbro jnych NATO 2008 d la RP – Cel E 2781;
 Programem Operacyjny m C4ISR;
 Zadaniami w zakresie zapewn iania i rozwijan ia zdolności jednostek organizacyjnych administracji publicznej Rzeczypospolitej
Polskiej do ochrony przed cyberzagrożeniami,realizo wanymi p rzez CERT.GOV.PL d ziałający w ramach Agencji Bezp ieczeństwa
Wewnętrznego
 Projekt mógłby być wy korzystywany przez organizacje rządowe, odpowiedzialne za bezp ieczeństwo systemów IT na przy kład,

Zgodnie z „Tymczasową instrukcją organizacji projektowania, wdrażania i eksploat acji systemów informatycznych w resorcie obro ny narodowej”
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Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL – właściwy w zakresie ad ministracji publicznej oraz
teleinformatycznej infrastruktury krytycznej.
 Uzyskane narzędzia mają wesprzeć organy ścigania w zakresie wykonywania czynności procesowo -śledczych.
Określenie celu głównego:
 opracowanie projektu dedykowanego oprogramo wania wspomagającego zarząd zanie bezpieczeństem informacji na szczeblu
ko mpleksowym, przeznaczonego dla Min isterstwa Obrony Narodowej o raz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (jako gestorów)
oraz wszystkich użyt kowników cyberprzestrzen i RP (jako klientów),
 opracowanie analizy strukturalnej systemu zapewn iającego bezp ieczne dostarczanie analitycznych info rmacji źródłowych od
punktów klienckich (czu jek analitycznych) do systemu agregacji i analizy ,
 opracowanie oprogramo wania realizującego zadania w zakresie wspomagania pro jektowan ia, eksploatacji, wycofywan ia systemó w
teleinformatycznych oraz zobrazowania stanu bezpieczeństwa systemów eksploatowanych w resorcie obrony narodowej oraz
Agencji Bezp ieczeństwa Wewnętrznego i korelac ji zdarzeń wielu systemów realizujących funkcje bezpieczeństwa,
 realizacja oprogramo wania w oparciu o wyniki badań demonstratora technologii w ramach jednej platformy, zrealizo wanego w
ramach pracy badawczej nt. „Studium wy konalności systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego Sił Zb rojnych RP”,
 rozwój krajowego potencjału naukowo – przemysłowego w zakresie technologii ochrony cyberprzestrzeni RP,
 opracowanie narzęd zia do identyfikacji to żsamości osób popełniających przestępstwa w sieci telein formatycznej, kamuflujących
swoją tożsamość przy u życiu serwerów p ro xy i sieci TOR wraz z odpowiednimi ro związaniami sprzętowy mi, proceduralny mi i
organizacyjny mi (w ty m oprogramo waniem do analizy czasowej połączeń),
 opracowanie narzęd zia u mo żliwiającego niejawne i zdalne u zyskiwan ie dostępu do zapisu na informatyczny m nośniku danych,
treści przekazów nadawanych i odbieranych oraz ich utrwalanie,
 opracowanie zintegrowanego zestawu narzęd zi do prowadzen ia analizy zainfekowanego oprogramo wania wykorzystywanego w celu
ataku blokującego lub penetracji sieci lub systemów teleinformatycznych,
 opracowanie narzęd zia do wizualizacji przeb iegu ataków na systemy i sieci teleinformatyczne,
 opracowanie narzęd zia wy miany danych z istniejącymi systemami wczesnego ostrzegania takimi jak ARA KIS-GOV (na zasadzie
opisanego API oraz dedykowanych podprojektów) w celu wykry wania szkodliwego lub nielegalnego ruchu oraz identyfikowan ia
anomalii,
 opracowanie narzęd zia do dynamicznego selektywnego blokowan ia szkodliwego ruchu w sieciach teleinformatycznych w związku z
działaniami cyberterrorytycznymi lub atakiem na infrastrukturę krytyczną lub ist otną dla funkcjonowania państwa,
 opracowanie systemu bezpieczeństwa zapewniającego odpowiedni pozio m przetwarzan ia i przechowywania danych, jak równ ież
narzędzia bezpiecznego eksportu, importu, aktualizacji i weryfikacji,
 opracowanie narzęd zia automatycznej publikacji wyników zagregowanych, z zapewn ieniem odpowiedniej separacji uprawnień oraz
umo żliwien iem pracy zb iorowej, w ty m z zapewnieniem wersjonowania oraz rollbacku.
Określenie celów szczegółowych oraz ich rel acji do celów innych programów i projektów:
W wyniku realizacji projektu ro zwo jowego planuje się uzyskać w pełni funkcjonalny, zintegrowany, rozp roszony system bezpiecze ństwa
teleinformatycznego cyberprzestrzeni RP.
Planuje się osiągnięcie celu g łównego poprzez realizację celów s zczegóło wych:
 opracowanie podsystemu wspomagania pro jektowan ia bezp ieczeństwem,
 opracowanie podsystemu wspomagania i realizacji p rocesu akredytacji systemów teleinformatycznych,
 opracowanie podsystemu wspomagania realizacji p rocesu zakończenia eksploatacji i wycofania systemów,
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opracowanie podsystemu wspomagania bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych,
opracowanie podsystemu zb ieran ia oraz przetwarzania informacjio zagrożen iach,
opracowanie podsystemu oceny pozio mu bezp ieczeństwa systemów telein formatycznych,
opracowania podsystemu publikacji i edycji informacji,
opracowania podsystemu zabezpieczeń,
opracowanie podsystemu identyfikacji źródeł zagro żeń, w tym źródeł u krytych,
przygotowanie stabilnej wersji systemu,
opracowanie doku mentacji eksploatacyjnej3 ,
opracowanie programu i metodyki badań kwalifikacyjnych,
przeprowad zenie badań kwalifikacyjnych oraz eksploatacji próbnej.

Technol ogie krytyczne, o znaczeni u determinującym powodzenie całego programu l ub projektu:
Ze względu na ro zwój technologii info rmatycznych, związanych z pro jektem, ry zyko powod zenia całego projektu należy u zależnić od
pozio mu zastosowanych technologii programowania.
Określenie, w formie har monogramu, pożądanych terminów realizacji:

Lp.
1
Zadanie 1
Zadanie 2

Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9

3

Nazwa zadania
2
Analiza SBT RON wg. opracowanej doku mentacji i doku mentacji
demonstratora technologii.
Opracowanie p rojektu technicznego systemu zobrazowanie stanu
bezpieczeństwa.
Wytworzenie oprogramowan ia w ty m:
 edytora bezpieczeństwa STI
 systemu zarząd zania procesami bezpieczeństwa
 agenta do testów OVA L.
Integracja interfejsów.
Opracowanie p rogramu i metodyki badań kwalifikacyjnych.
Przeprowad zenie badań kwalifikacyjnych
Eksploatacja próbna.
Analiza uzyskanych wynikó w z eksploatacji – wprowad zenie zmian.
Weryfikacja wprowad zonych zmian (badania).
Opracowanie doku mentacji eksploatacyjnej.
Raport końcowy z realizacji pro jektu.

Okres
realizacji
(miesiące)
3
T0 + 3
T0 + 2
T0 + 10

T0 + 12
T0 + 14
T0 + 16
T0 + 20
T0 + 21
T0 + 23
T0 + 24

Zgodnie z „Tymczasową instrukcją organizacji projektowania, wdrażania i eksploat acji systemów informatycznych w resorcie obrony narodowej”
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Temat
Kryptonim
Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny

Cele szczegółowe

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Mobilna, Trójws półrzędna Stacja Radiolokacyjna Dalekiego Zasięgu Pracująca w Paś mie S
WARTA
Sensory i obserwacja
Opracowanie dla wojsk mobilnej, trójwspółrzędnej stacji radiolokacyjnej dalekiego zasięgu, pracującej w paśmie
"S”, z rozproszonym nadajnikiem półprzewodnikowym, charakteryzującej się zdolnością do szybkiej zmiany
pozycji bojowej, szybkiego osiągnięcia zdolności do rozpoznawania przestrzeni powietrznej na nowej pozycji
bojowej, w wymaganej strefie informacji radiolokacyjnej oraz zdolnością do przesyłania danych wyjściowych
drogą radiową i przewodową do współpracujących systemów
 opracowanie demonstratora aktywnej anteny z elektronicznym skanowaniem w płaszczyźnie elewacji opartej o
rozproszony nadajnik półprzewodnikowy (moduły nadawczo-odbiorcze zasilające wiersze anteny) chłodzony
powietrzem,
 opracowanie demonstratora układu wzbudzenia z nieliniową modulacją impulsów sondujących oraz układ
cyfrowego formowania wiązek odbiorczych,
 opracowanie demonstratora systemu ochrony stacji radiolokacyjnej przed pociskami przeciwradiolokacyjnymi,
wykorzystujący pułapki elektromagnetyczne (Decoy).
do 36 m-cy
VI
Ministerstwo Obrony Narodowej
Potrzeba wdro żenia nowej mobilnej, trójwspółrzędnej stacji radio lokacyjnej wynika z konieczności zapewnienia parametrów stref y
rozpoznania rad iolokacy jnego Wojsk Radiotechnicznych Sił Po wietrznych zgodnie z wy maganiami sojuszniczy mi zawarty mi w
dokumentach MC507 " Concept for Air Surveillance" oraz Air Co mmand and Control System (A CCS) Criteria and Standards. Radar ma
służyć do obniżenia dolnej granicy strefy rozpoznania radio lokacyjnego w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Ma być
podstawowym, manewrowy m środkiem ro zpoznania radio lokacyjnego zabezpieczający m funkcjonowanie Air Control Center RAP
Production Center Sensor Fusion Post (ARS) oraz wysuniętego radiolokacyjnego posterunku (WRLP) Wojsk Radiotechnicznych Sił
Powietrznych.
Pozyskanie d la wojsk mob ilnej, trójwspółrzędnej stacji radiolo kacyjnej, pracującej w paś mie "S”, z ro zproszonym nadajnikiem
półprzewodnikowy m, charakteryzu jącej się zdolnością do szybkiej zmiany pozycji bojowej, szybkiego osiągnięcia zdolności do
rozpoznawania przestrzen i powietrznej na nowej pozycji bojowej, w wy maganej strefie informacji radio lokacyjnej oraz zdolnością do
przesyłania danych wyjściowych drogą radiową i przewodową do współpracujących systemów.
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Stacja rad iolokacy jna powinna charaktery zować s ię zdolnością do:

wykry wania i śled zenia obiektów z własnym napędem (ABT),

wykry wania i śled zenia taktycznych pocisków balistycznych (TBM).
Wymóg określony również w projekcie „Trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna średniego zasięgu” (Sanna).

identyfikacji statków powietrznych w standardzie MARK XIIA,

wykry wania i mylen ia pocisków przeciwrad iolokacyjnych poprzez zaimp lementowany system ochrony, wyko rzystujący pułapki
elektro magnetyczne (decoy).
Wymóg określony również w pro jekcie „Tró jwspółrzędna stacja rad iolokacy jna średniego zasięgu” (Sanna) oraz „Zdolna do przerzutu
stacja radiolokacyjna” (Brda).
W ramach realizacji projektu planowana jest realizacja niżej wy mienionych pakietów badawczych:
1.

Demonstrator aktywnej anteny z elektronicznym skanowaniem w pł aszczyźnie elewacji opartej o rozproszony
nadajnik pół przewodnikowy (moduły nadawczo-odbiorcze zasilające wiersze anteny,) chł odzony powietrzem.

2.

Demonstrator układu wzbudzeni a z nieliniową modulacją impulsów sondujących oraz układ cyfrowego
formowania wiązek odbi orczych.

Demonstrator systemu ochrony stacji radi olokacyjnej przed pociskami przeci wradiol okacyjnymi, wykorzystujący
pułapki elektromagnetyczne (Decoy).
Wyniki prac nad demonstratorem systemu będą wykorzystane w projektach innych stacji rad iolokacy jnych (Brda, Sanna).
3.

Technologie krytyczne, o znaczeniu determinujący m powodzenie całego programu lub projektu:


System chłodzenia powietrzem anteny aktywnej z elektronicznym skanowaniem w p łaszczyźn ie elewacji,



System ochrony stacji radio lokacyjnej przed pociskami przeciwradio lokacyjny mi, wykorzystujący pułapki elektro magnetyczne
(Decoy).
Harmonogram pożądanych terminów realizacji:
Pakiet badawczy 1 – Demonstrator aktywnej anteny z elektroniczny m skanowaniem w p łaszczyźnie elewacji opartej o ro zproszony
nadajnik półprzewodniko wy, chłodzony powietrzem.
Termin realizacji: do czerwca 2013 r.
Nr zadania
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
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Nazwa zadania
Opracowanie p rojektu koncepcyjnego anteny wraz z systemem ch łodzenia powietrzem
Opracowanie p rojektu technicznego anteny
Wytworzenie elementów anteny i systemu chłodzenia powietrzem
Integracja elementów – budowa demonstratora
Opracowanie p rogramu i metodyki badań demonstratora
Badania demonstratora
Analiza uzyskanych wynikó w badań

Zadanie 8

Opracowanie:
 dokumentacji technicznej
 projektu Założeń Taktyczno-Technicznych (ZTT)
 analizy techniczno-ekonomicznej
 raportu końcowego z badań naukowych

Pakiet badawczy 2 - Demonstrator układu wzbudzenia z nielin iową modulacją impulsó w sondujących oraz układu cyfrowego
formowan ia wiązek odbiorczych.
Termin realizacji – do końca 2012 r.
Nr zadania
Zadanie 1

Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7

Zadanie 8

Nazwa zadania
Opracowanie p rojektu koncepcyjnego:
 układu wzbudzenia z nieliniową modulacją impu lsów sondujących
 układu cyfrowego fo rmowan ia wiązek odbiorczych
Opracowanie p rojektu technicznego:
 układu wzbudzenia z nieliniową modulacją impu lsów sondujących
 układu cyfrowego fo rmowan ia wiązek odbiorczych
Wytworzenie elementów składowych
Integracja elementów – budowa demonstratora
Opracowanie p rogramu i metodyki badań demonstratora
Badania demonstratora
Analiza uzyskanych wynikó w badań
Opracowanie:
 dokumentacji technicznej
 projektu Założeń Taktyczno-Technic znych (ZTT)
 analizy techniczno-ekonomicznej
 raportu końcowego z badań naukowych

Pakiet badawczy 3 – Demonstrator systemu ochrony stacji radiolo kacyjnej p rzed pociskami p rzeciwradio lokacyjnymi,
wykorzystujący pułapki elekt ro magnetyczne (Decoy).
Termin realizacji – do końca 2013 r.
Nr zadania
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5

Nazwa zadania
Opracowanie projektu koncepcyjnego systemu ochrony stacji radiolokacy jnej przed pociskami
przeciwradiolo kacyjny mi, wykorzystujący pułapki elektro magnetyczne (Decoy)
Opracowanie p rojektu technicznego demonstratora
Wytworzenie elementów składowych demonstratora
Integracja elementów – budowa demonstratora
Opracowanie p rogramu i metodyki badań demonstratora
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Zadanie 6
Zadanie 7

Zadanie 8

30

Badania demonstratora
Analiza uzyskanych wynikó w badań
Opracowanie:
 dokumentacji technicznej
 projektu Założeń Taktyczno-Technicznych (ZTT)
 analizy techniczno-ekonomicznej
 raportu końcowego z badań naukowych

Temat
Kryptonim

Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm armatohaubic samobieżnych
KRYL

Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny
Cele szczegółowe

Broń precyzyjna i uzbrojenie

Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Pozyskanie dla SZ RP dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm armatohaubic samobieżnych
 opracowanie projektu koncepcyjnego, analizy techniczno-ekonomicznej, projektu Założeń TaktycznoTechnicznych do realizacji pracy rozwojowej (programu strategicznego),
 opracowanie prototypu 155 mm haubicy samobieżnej na podwoziu kołowym,
 przeprowadzenie badań wstępnych i kwalifikacyjnych, opracowanie dokumentacji do produkcji seryjnej.
do 48 m-cy
VIII
Ministerstwo Obrony Narodowej
Pozyskanie UiSW zwiększającego zdolność operacyjną Wojsk Rakietowych i Artylerii w działaniach bojowych prowad zo nych na
obszarze kraju oraz poza jego granicami, zapewniających rażenie przeciwnika poza zasięgiem jego środków ogniowych poprzez
wprowad zenie na uzbro jenie SZ RP modułów ogniowych artylerii lufowej, wyposażonych w 155 mm armatohaubice samobieżne na
podwoziu kołowy m KRYL.
Zadanie zostało ujęte w programie operacyjny m, w zakresie programów operacyjnych i programów uzbrojenia w obszarze Wo jsk
Lądowych, w punkcie artyleria lufowa (155 mm dywizjonowe moduły ogniowe REGINA/KRAB na podwoziu gąsienicowym oraz 155 mm
dywizjonowe moduły ogniowe REGINA/KRYL na podwoziu kołowym).
Zadanie wpisuje się w Priorytetowe Kierunki Badań z Obszaru Techniki I Technologii Obron nych na Lata 2009-2021 w zakresie Broń
Precyzy jna i Uzbrojen ie oraz jest związane z realizacją celu Sił Zbrojnych NATO 2008 d la Rzeczypospolitej Po lskiej L0905 Zdolności
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wsparcia ogniem pośrednim jak ró wnież wspiera realizację celu L0035 Siły zróżn icowanej gotowości – siły bojowe wsparcia i
zabezp ieczen ia.
Określenie celów szczegóło wych oraz ich relacji do celów innych programó w i pro jektów:
a) opracowanie projektu koncepcyjnego, analizy techniczno-ekonomicznej, p rojektu Zało żeń Taktyczno-Technicznych do realizacji
pracy rozwojowej (programu strategicznego);
b) opracowanie prototypu 155 mm haubicy samobieżnej na podwoziu ko łowy m;
c) przeprowad zenie badań wstępnych i kwalifikacyjnych, opracowanie doku mentacji do produkcji seryjnej.
W zakresie technologii krytycznych zidentyfikowane zostały następujące obszary związane z opracowaniem:
a) lekkiego podwozia bazowego dla haubicy;
b) części artyleryjskiej spełniającej restrykcyjne wy magania masowe;
c) technologii produkcji luf kal. 155/52;
d) systemu dowodzenia i kierowania ogniem.
Przewiduje się, że w realizacji pro jektu uczestniczyć będą zaró wno przedsiębiorstwa przemysłowe jak i instytucje naukowo -badawcze.
Ocenia się, że w ramach projektu nawiązana zostanie współpraca międzynarodowa, związana z udostępnieniem (t ransferem) techn ologii
krytycznych.
Harmonogram

Lp. Zadanie
1.

31

Opracowanie p rojektu koncepcyjnego, analizy techniczno-ekono micznej, pro jektu
Założeń Taktyczno-Technicznych do realizacji pracy ro zwojowej (programu
strategicznego).

Lata finansowania
2012
I i II kw.

2.

Opracowanie p rototypu 155 mm haubicy samobieżnej na podwoziu ko łowy m.

2014

3.

Przeprowad zenie badań wstępnych i kwalifikacyjnych, opracowanie doku mentacji
do produkcji seryjnej

2015

Temat
Kryptonim

Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych.
-

Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny

Ochrona i przetrwanie na polu walki
Opracowanie i wytworzenie elementów systemu automatycznego pobierania i automatycznej identyfikacji próbek
środowiskowych skażonych czynnikami broni biologicznej.

60

Cele szczegółowe










Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

Opracowanie u rząd zenia do pobierania próbek aerozolu i wody na potrzeby systemu do automatycznej ide ntyfikacji skażeń
biologicznych,
Stworzenie u kładu do szybkiej i efektywnej izolacji oraz identyfikacji jakościowej i ilościowej drobnoustrojów docelowych
(uznanych za broń bio logiczną) w systemie „lab -on-chip”, który będzie można wykorzystać na mobilnej platformie.
Wybór/adaptacja bezzałogowej plat formy mobilnej wyposażonej w moduł do pobierania p róbek wod y i powietrza oraz zdalneg o
przenoszenia modułów.
Walidacja skuteczności metody próbobrania automatycznego - standardowe metody polowe SIBA.
Unifikacja doku mentacji technicznej do oceny.
Opracowanie doku mentacji merytorycznej - raport
Badanie prototypu w warunkach operacyjnych.
Szkolen ie w zakresie obsługi mobilnej p latformy.

do 48 m-cy
VIII
Ministerstwo Obrony Narodowej
Określenie obszarów obronności i bezpieczeństwa państwa:
Technologie priorytetowe wynikające ze zdolności operacyjnych C, broń precyzyjna i uzbrojenie oraz celami SZ NATO 2008 dla RP , oraz
„Prio rytetowe Kierunki Badań z Obszaru Techniki i Technologii Obronnych na lata 2009 – 2021”
Proponowany temat zawiera się w rozd ziale E. 1.8
Temat zgodny z obszarem Polskich Priorytetów Technologicznych zgłoszonych do europejskiej strategii badań i technologii obro nnych –
Ochrona i przetrwanie wo jsk, Przyszłe systemy walki, Modelowanie i symulacja.
W procesie definiowania potrzeb operacyjnych została określona potrzeba operacyjna identyfikacji skażeń b iologicznych.
Określenie celu głównego:
Mobilne platformy do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagro żeń biologicznych.
E 4490 zdolność do obrony przed bronią masowego rażenia,
E 4233 medycyna prewencyjna, zdolność do śledzenia, nadzoru i analizy.
Projekt zwiększa bezp ieczeństwo publiczne poprzez ro zwó j sprzętu do identyfikacji skażeń biologicznych. W chwili obecnej zaró wno siły
zbrojne wszystkich krajó w NATO, jak i ich służby cywilne nie mają w swej dyspozycji automatycznych urządzeń, eliminujących po trzebę
działania personelu bezpośrednio w strefie skażen ia.
Możliwości działan ia kry zysowego są ograniczone i opóźnione poprzez konieczność zaangażowania grup specjalistycznych, stosujących
sprzęt ochrony osobistej ograniczający ich efektywność.
Celem nin iejs zego projektu jest wytworzen ie elementów systemu automatycznego pobierania i automatycznej identyfikacji próbek
środowiskowych skażonych czynnikami broni b iologicznej.
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W wyniku przyśpieszenia ro zpoznania zagro żenia, poprzez skrócenie czasu pobrania i diagnostyki podejrzanego materiału, może m ieć
zasadniczy wp ływ na zmn iejszenie strat sanitarnych w wyniku skażenia bio logicznego.
Mobilna platforma do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji czynnikó w broni bio logicznej u mo żliwi d ziałania personelu
wojskowego i służb wczesnego reagowania, w obliczu skażenia biologicznego, w sposób bezpieczny - zauto matyzowany, z jednoczesnym
skróceniem czasu analizy poprzez zastosowanie metody referencyjnej analizy w miejscu zdarzenia.
Mobilna platforma pozwoli na zminimalizowanie ry zyka związanego z wypełnianiem zadań przez wojskowy pers onel diagnostyczny w
strefie bezpośredniego zagrożen ia ostrzałem i skażeniem biologiczny m
Wejście w rejon skażenia jest kłopotliwe ze wzg lędu na konieczność użycia wykwalifikowanego personelu w strefie działań bojowych,
który dokona próbkowania środowiska. Stanowi to bezpośrednie zag rożenie dla życia człowieka, zarówno z uwagi na ry zyko o strzału, jak i
skażenia b iologicznego.
Działanie w rejon ie skażen ia wy maga sprzętu ochrony indywidualnej, hermetycznej osłony i opancerzenia wo zów bojowych.
Problemem jest, czasochłonna i zasobochłonna, dezaktywacja substancji szkodliwych (dekontaminacja) personelu i sprzętu po wyjściu z
rejonu skażenia.
Konieczność dostarczenia próbek materiału do laboratoriów poza teatr bezpośrednich działań w celu potwierdzonej identyfikacji powoduje
opóźnienia w ocenie sytuacji bojo wej wp ływające negatywnie na operatywność sił własnych, zagrażających nieakceptowalnymi stra tami
sanitarnymi i obciążeniem systemu zabezpieczenia medycznego.
Określenie celów szczegóło wych oraz ich relacji do celów innych programó w i pro jektów:
a)

Opracowanie urządzen ia do pobierania próbek aerozolu i wody na potrzeby systemu do automatycznej ide ntyfikacji skażeń
biologicznych,

b) Stworzenie układu do szybkiej i efektywnej izolacji oraz identyfikacji jakościowej i ilościowej drobnoustrojów docelowych (u znanych
za broń bio logiczną) w systemie „lab-on-chip”, który będzie mo żna wyko rzystać na mobilnej platformie,
c)

Wybór/adaptacja bezzałogowej platfo rmy mobilnej wyposażonej w moduł do pobierania próbek wody i powietrza oraz zdalnego
przenoszenia modułów,

d) Walidacja skuteczności metody próbobrania automatycznego - standardowe metody polowe SIBA,
e)

Unifikacja doku mentacji technicznej do oceny,

f)

Opracowanie doku mentacji merytorycznej – raport,

g) Badanie prototypu w warunkach operacyjnych,
h) Szkolen ie w zakresie obsługi mobilnej p latformy.
Realizacja projektu mogłaby wybiegać naprzeciw ograniczenio m jakie zauważono w Eu ropie po 2001 roku w obronie przed
czynnikami bio logiczny mi broni masowego rażenia zwłaszcza w zakresie ich detekcji i identyfikacji (m.in. Szczyt NATO w Pradze - 2002
oraz Szczyt NATO w Lizbonie 2010). Dotychczas Polska uczestniczy w programie Biological Detection Identification Monitoring
Equip ment Develop ment and Enhancement Programme ” (BIO EDEP), który ma na celu zmianę stanu rzeczy w tym obszarze a
proponowane laboratorium kontenerowe jest jednym z pro jektów o duży m znaczeniu dla sił zbro jnych państw UE a także dla gestor ów w
SZ RP (Szefostwo OPBM R, IWSZdr). Polityka Unii Eu ropejskiej w zakresie obrony przed bro nią masowego rażenia, realizowana przez
Europejską Agencję Obrony, koncentruje się aktualnie na rozwo ju sprzętu do detekcji i identyfikacji zagrożenia bio logicznego. W analizie
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wspólnych wymagań operacyjnych armii europejskich, sporząd zonej na potrzeby pro jektu BIOEDEP, pojazdy bezzałogowe są
uwzg lędnianie, jednakże jedynie w kontekście próbobrania. Jednakże, ambitne zało żenie u mo żliwien ia automatycznej identyfikacj i na
miejscu zdarzenia po pobraniu próbki powinno zainteresować przyszłych realizatorów p roje któw w 2011 i mo żliwości wejścia w korzystne
konsorcja pod kierown ictwem silnych partnerów militarnych i pozamilitarnych . Przedsięwzięcie stanowi amb itne wyzwanie z
wykorzystaniem zdobyczy technologicznych XXI wieku. W przed miotowym pro jekcie należy wykor zystać wyniki p rogramu EDA kat. B
BIOEDEP.
Oczekiwane efekty:
Prototyp laboratorium do identyfikacji zagrożeń b iologicznych o potwierd zonej skuteczności w p rzewidywanych dla niej waru nkac h pracy.
Technologie krytyczne, o znaczeniu determinujący m powodzenie całego programu lub projektu:
Głó wne parametry, które będą miały wpły w na projekt urząd zenia to:
a) zało żone pozio my detekcji (gęstość materiału bio logicznego w pobieranym mediu m),
b) wy magane zagęszczenie materiału b iologicznego oraz objętość próbki przekazywana do modułu analitycznego do identyfikacji,
c) fizyczne paramet ry związane z wy maganiami operacyjnymi: z jakich miejsc
pobierane będą próbki oraz w jakich ilościach.
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Temat
Kryptonim

Opracowanie małego be zpilotowego wiropłata
WIROPŁAT

Obszar
bezpieczeństwa
Cel główny

Platformy bezzałogowe

Cele szczegółowe

- Opracowanie prototypu małego bezpilotowego wiropłata wykonanego z materiałów kompozytowych, którego
celem i zadaniem jest dostarczanie obrazowej informacji rozpoznawczej w teranie zurbanizowanym lub
trudnodostępnym,
- Rozwój opracowanych technologii cząstkowych w ramach jednej platformy i określenie dla niej scenariuszy
operacyjnych,
- Rozwój krajowego potencjału naukowo – przemysłowego w zakresie technologii BSR.






rozwój technologii wytwarzania kompozytowej platformy bezzałogowej,
rozwój technologii układów nawigacji i autopilota,
rozwój technologii łącza cyfrowego, pracującego w paśmie częstotliwości określonym dla BSR,
rozwój technologii stabilizowanych kamer obserwacyjnych o dużej rozdzielczości, zapewniających
obserwację w warunkach dziennych i nocnych,
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Czas realizacji
projektu
Oczekiwany poziom
gotowości
technologicznej
Instytucja zgłaszająca
projekt
Opis projektu

wykonanie prototypu,
opracowanie programu i metodyki badań kwalifikacyjnych,
przeprowadzenie badania kwalifikacyjnych w środowisku rzeczywistym,
opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej,
opracowanie projektu Założeń Taktyczno Technicznych.
do 18 m-cy

IX
Ministerstwo Obrony Narodowej
Określenie obszarów obronności i bezpieczeństwa państwa:
Projekt ro zwojowy wpisuje się w obszar obronności i bezp ieczeństwa państwa w zakresie osiągania nowych zdolności obronnych przez SZ
RP. Realizacja pro jektu obejmu je obszary z zakresu:
 bezzałogowych platform ro zpoznawczych, powietrznych (BSR),
 rozpoznania obrazowego,
 systemów dowodzenia i łączności,
 źródeł zasilania.
Realizacja projektu jest zb ieżna z:
 Celami Sil Zbro jnych NATO 2008 d la RP – cel L 0890 „Zdolności do walki w teren ie zurbanizowany m”,
 „Prio rytetowymi kierunkami badań z obszaru techniki i technologii obronnych na lata 2009 -2021”.
Określenie celu głównego:
 Opracowanie p rototypu małego bezpilotowego wiropłata wy konanego z materiałów ko mpo zytowych, którego celem i
zadaniem jest dostarczanie obrazowej informacji rozpoznawczej w teran ie zurbanizowany m lub trudnodostępnym;
 Rozwój opracowanych technologii cząstkowych w ramach jednej platfo rmy i określenie d la niej scenariuszy operacyjnych;
 Rozwój krajowego potencjału naukowo – przemysłowego w zakresie technologii BSR.
Określenie celów szczegółowych oraz ich rel acji do celów innych programów i projektów:
W wyniku realizacji pro jektu rozwojo wego planuje się uzyskać prototyp małego bezpilotowego wiropłata o charakterystykach i
parametrach o kreślonych w „Wymaganiach na mały bezp ilotowy wiropłat” (doku ment w załączen iu).
Przed miotowa praca będzie kontynuacją pracy badawczej pn. „Opraco wanie demonstratora małego bezp ilotowego wiropłata DBWA” o k r.
WIROPŁAT, realizowanej w latach 2008-2009 na zamó wien ie Departamentu Nauki i Szko lnictwa Wojskowego, w której opracowany
demonstrator osiągnął VI pozio m gotowości technologii.
Planuje się osiągnięcie celu g łównego poprzez realizację celów s zczegóło wych:
 rozwój technologii wytwarzania ko mpozytowej platformy bezzałogowej,

64





rozwój technologii układów nawigacji i autopilota,
rozwój technologii łącza cyfrowego, pracującego w paśmie częstotliwości określonym d la BSR,
rozwój technologii stabilizo wanych kamer obserwacyjnych o dużej rozd zielczości, zapewn iających obserwację w warunkach
dziennych i nocnych,
 wykonanie prototypu,
 opracowanie programu i metodyki badań kwalifikacyjnych,
 przeprowad zenie badania kwalifikacyjnych w środowisku rzeczywistym,
 opracowanie doku mentacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej,
 opracowanie projektu Zało żeń Taktyczno Technicznych.
Technol ogie krytyczne, o znaczeni u determinującym powodzenie całego programu l ub projektu:
Ze wzg lędu na rozwój technologii związanych z BSR ry zyko powodzenia całego projektu należy uzależn ić od rozwoju technologii małych
i wydajnych źródeł zasilania.
Określenie, w formie harmonogramu, po żądanych terminów realizacji:
Okres
realizacji
(miesiące)
3
T0 + 1
T0 + 2
T0 + 4
T0 + 7
T0 + 10
T0 + 11

Nr zadania

Nazwa zadania

1
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6

2
Opracowanie koncepcji systemu
Opracowanie p rojektu technicznego systemu
Wytworzenie p łatowca i podzespołów składowych
Integracja elementów – budowa prototypu
Opracowanie p rogramu i metodyki badań kwalifikacyjnych prototypu
Badania kwalifikacy jne prototypu
Analiza uzyskanych
wyników badań –
wprowadzenie zmian
T0 + 15
konstrukcyjnych
Weryfikacja wprowad zonych zmian konstrukcyjnych (badania)
T0 + 16
Opracowanie doku mentacji technicznej i raportu końcowego z pracy
T0 + 17
rozwojowej.

Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9

WYMAGANIA NA MAŁY BEZPILOTOWY WIROPŁAT kr. „WIROPŁAT” (do projektu nr 33)
1
2

Kryptonim
Ogólny opis potrzeby dla SZ RP:
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„WIROPŁAT”
Obecna sytuacja geopolityczna oraz zaangażowanie Sił Zbrojnych w operacjach poza
granicami kraju wynikającymi z zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych, jak również
konieczność zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa polskich pododdziałów powoduje
konieczność wprowadzenia na wyposażenie SZ RP nowego pod względ em technologicznym

sprzętu rozpoznania i zwalczania przeciwnika trudnego do zlokalizowania i zniszczenia
konwencjonalnymi środkami walki.
W związku z powyższym zasadnym wydaje się wyposażenie SZ RP w systemy rozpoznawcze
oparte na wykorzystaniu bezpilotowych statków powietrznych (BSP) na szczeblu operacyjnym –
batalion.
Systemy te powinny zapewniać:

3

Zagrożenie

4

Braki istniejących systemów

5

Wymagane zdolności:



obserwację wyznaczonego rejonu, obszaru, obiektu



pozyskanie obrazowej informacji z rozpoznania w zakresie pasma widzialnego,
podczerwieni oraz termalnym;

 wymiana uzyskanych zobrazowań do SD w czasie zbliżonym do rzeczywistego
Realizacja ww. zadań pozwoli na bardziej efektywne dowodzenie wojskami własnymi i szybką
reakcje na oddziaływanie przeciwnika.
Oprócz BSP operujących na dużych wysokościach w celu zabezpieczenia działań operacyjnych
w terenie zurbanizowanym, górzystym, pod koronami drzew oraz w budynkach pododdziały SZ
należy wyposażając w systemy BSP u możliwiające pionowy start i lądowanie tzw. pionowzloty.
Aktualne zagrożenia wiążą się ze wzrostem udziału polskich SZ RP w konfliktach o charakterze
asymetrycznym. Polskie kontyngenty (PKW) realizujące zadania poza granicami kraju są
bezpośrednio narażone na ataki grup terrorystycznych i przestępczych. Skrytość działania ww.
grup, ukształtowanie terenu oraz warunki klimatyczne ograniczają możliwość skutecznego
oddziaływania pododdziałów PKW, a zarazem wymuszają konieczność ciągłego
monitorowania rejonów odpowiedzialności. Działania operacyjne na terenach
trudnodostępnych za względu na ukształtowanie terenu i nasycenie środków bojowych
przeciwnika oraz duże ryzyko strat własnych żołnierzy, celowym jest wykonanie precyzyjnych
uderzeń z wykorzystaniem BSP. Czynnikiem decydującym o osiągnięciu powodzenia
w operacjach wojskowych będzie czas, ilość i wiarygodność otrzymanych informacji.
Dostarczenie czasie zbliżonym do rzeczywistego wiarygodnych i czytelnych informacji znacznie
osłabi zdolność przeciwnika do osiągnięcia zaskoczenia zmniejszy ryzyko wystąpienia strat
własnych i umożliwi efektywne wykorzystanie własnych sił
Oprócz zagrożeń militarnych realnym zagrożeniem na terytorium kraju są też klęski żywiołowe
wynikające ze zmian środowiskowych i do rozpoznania zakresu i skutków również mogą być
wykorzystane różnego typu BSL.
Obecnie w SZ RP jedynie pododdziały wojsk lądowych i wojsk specjalnych posiadają
operacyjne środki zapewniające dostarczenie w czasie zbliżonym do rzeczywistego obrazowej
informacji rozpoznawczej o lokalizacji i liczebności pododdziałów przeciwnika w t erenie
trudnodostępnym. Jednak ze względu na specyfikę działania obecnie eksploatowane systemy
BSP nie zapewniają one wymaganych zdolności w terenie zurbanizowanym.
Pionowzloty szczebla operacyjnego powinny charakteryzować się następ ującymi parametrami:
1. promień działania z maksymalną masą startową – nie mniej niż 2 km (w tym także w
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terenie zurbanizowanym),
pułap maksymalny – nie mniej niż 3000 m n. p. m. (w tym min. 250 m. nad poziomem
stacji bazowej),
3. pułap operacyjny – 5 – 100 m (nad poziomem stacji),
4. długotrwałość lotu – nie mniej niż 30 min,
5. maksymalna masa startowa – nie więcej niż 5 kg,
6. maksymalna prędkość pozioma – nie mniej niż 40 km/h,
7. minimalna prędkość pozioma – 0 km/h (zawis),
8. wyposażenie umożliwiające prowadzenie rozpoznania w warunkach dziennych i
nocnych,
9. możliwość ciągłej transmisji i rejestracji sygnału wideo w czasie rzeczywistym,
10. cyfrowa transmisja danych telemetrycznych i obrazowych,
11. odporność sygnału sterującego i wideo na zakłócenia,
12. autonomiczna praca po wcześniej zaplanowanej trasie,
13. zdolność do autonomicznego powrotu do wcześniej wskazanego miejsca lądowania w
przypadku utraty łączności ze stacją sterującą,
14. konstrukcja powinna umożliwić pracę w warunkach silnego zapylenia,
15. przepustowość systemu dystrybucji danych powinna wynosić min 2Mb/s,
W zakresie operacyjnym
2.

1.
2.

wykrywanie obiektów w całym promieniu działania,
obserwacja celu w oparciu o szeroką gamę kamer:
dzienna,
nocna,
zintegrowana dzienno-nocna,
termowizyjna,
noktowizyjna,
aparat fotograficzny z funkcja kamery.
rozpoznanie,
identyfikacja celu,
wyznaczenia współrzędnych celu z dokładnością 25 m.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
3.
4.
5.


Identyfikacja parametrów kluczowych
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cyfrowa transmisja danych z/do platformy,
możliwość rozpoznania i identyfikacji obiektu (wymaganie dla DWS rozpoznanie i
identyfikacja pojedynczego człowieka z odległości nie mniej niż 200m),
długotrwałość lotu,
promień działania z maksymalną masą startową uzależniony od zasięgu działania
łącza radiowego.

Działanie systemu:

Wymagania w zakresie wymiany informacji
Wymagania w zakresie OPBMR
Logistyka i gotowość:
Opis parametrów oceny gotowości do misji, dostępności
operacyjnej, częstości i czasu trwania obsługiwań bieżących i
planowanych, itp.
 Identyfikacja wymaganego wsparcia w walce

 Charakterystyki, które będą miały wpływ na projektowanie,
koszt i ryzyko.

Zestawy pionowzlotów wykorzystywane mogą być w niżej wymienionych obszarach działania :
 w ramach kontyngentów poza granicami kraju: rozpoznanie obszarów
odpowiedzialności, w czasie operacji w terenie zurbanizowanym, rozpoznanie
rejonów, obiektów wskazanych przez jednostki operacyjne;
 operacje kryzysowe, kataklizmy: monitorowanie środowiska naturalnego, udział w
misjach ratowniczych;
 w konfliktach zbrojnych: szeroko rozumiane rozpoznanie rejonów, obiektów głównie
w terenie zurbanizowanym.
W zakresie wymiany informacji – sygnał wideo - system powinien współdziałać z istniejącymi
systemami wspomagania dowodzenia i kierowania ogniem używanymi w SZ RP
Nie dotyczy
Ze względu na warunki operacyjne i środowiskowe w jakich będą wykorzystywane systemy
pionowzlotów system powinien posiadać budowę modułową umożliwiającą szybką wymianę
uszkodzonych bloków w warunkach polowych.
Przygotowanie systemu do pracy (transportu) oraz jego demontaż powinien być wykonany bez
przyrządów specjalistycznych. Zestaw powinien być wyposażony w zestaw obsługowo –
naprawczy i zestaw części zamiennych.
System powinien być wykonany w wersji przenośnej (dopuszczalna masa plecaka 15 kg) a także
w zależności od decyzji Zamawiającego powinna istnieć możliwość zabudowy systemu na
wybranym pojeździe.
W zależności od potrzeb Zamawiającego powinna istnieć możliwość wykonania systemu w
dwóch wersjach:


z silnikami spalinowymi,

 z silnikami elektrycznymi.
Wymiary spakowanego systemu powinny umożliwić transport pojazdem o małej przestrzeni
ładunkowej (np. BRDM-2) lub w specjalnych pojemnikach na zewnątrz pojazdu.

6

 Odniesienie do wymagań ataku elektronicznego.

Wskazane byłoby by system był odporny na skutki ataku elektronicznego

 Czynniki środowiska naturalnego (klimat, teren, itp.).

System powinien spełniać wymagania Norm Obronnych NO-06-A103:2005
i NO-06-A107:2005 dla grupy O

 Bezpieczeństwo związane z promieniowaniem
elektromagnetycznym na środki i materiały bojowe.
Systemy wsparcia i współdziałania
Planowanie obsługiwania:

Zgodnie z Polskimi Normami Obronnymi
System powinien umożliwiać wykonanie napraw podstawowych i obsług technicznych w
warunkach polowych celem szybkiego odtworzenia gotowości bojowej
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Wyposażenie serwisowe i diagnostyczne:

Standaryzacja, Interoperacyjność i Powszechność / Systemy
dowodzenia i łączności:
 Integracja z architekturą systemu dowodzenia łączności i
wsparcia logistycznego w układzie narodowym i
sojuszniczym.
Integracja człowiek-system:
 Opis koncepcji szkolenia, włączając w to wymagania na
pakiet wspomagania szkolenia (tj. symulatory, urządzenia
treningowe, szkolenie zintegrowane) i logistykę szkolenia.

Transport i przechowywanie

7

Potrzeby docelowe
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Zestaw powinien być wyposażony w system ALU (Automatycznej Lokalizacji Uszkodzeń) celem
wykrycia i lokalizacji podstawowych uszkodzeń poszczególnych bloków zarówno w stacji
sterowania jak i platformy powietrznej. System powinie sygnalizować w czasie rzeczywistym na
ekranie operatora krytyczne parametry lotu i pracy zespołu napędowego oraz sygnalizować
ewentualne uszkodzenia systemu.
Pasmo oraz częstotliwości pracy systemu powinny zostać uzgodnione z Wo jskowym Biurem
Zarządzania Częstotliwościami zgodnie z Decyzją Ministra ON nr 353/MON w sprawie
zarządzania widmem częstotliwości radiowych w resorcie obrony narodowej z dnia 18.07.2008
r.
System powinien zapewniać współpracę w zakresie wymiany informacji z istniejącymi
systemami wspomagania dowodzenia i kierowania ogniem używanymi w SZ RP
Praca operacyjna powinna pozwolić na szybkie i łatwe przygotowanie misji, bez względu na
jego stopień komplikacji, poprzez łatwe i proste wprowadzanie parametrów misji. W każdym
momencie trwania misji system powinien umożliwiać zmianę zadanych parametrów zadania.
System powinien umożliwić szkolenie operatorów w oparciu o trenażer.
System powinien umożliwić transport na duże odległości. Budowa systemu powinna
umożliwiać transport droga powietrzną, lądową, morską bez stosowania specjalnych procedur
załadunkowych i transportu.
W zakresie przechowywania system powinien spełniać wymagania Norm Obronnych NO-06A103:2005 w zakresie urządzeń naziemnych i NO-06-A107:2005 dla grupy O
Ze względu na potrzebę zabezpieczenia informacyjnego i rozpoznawczego Wojska Lądowe i
Wojska Specjalne potrzebują nowoczesnych środków technicznych zapewniających wymagane
informacje.
Docelowe potrzeby SZ RP zabezpieczy kilkadziesiąt zestawów systemu.

