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Szanowni Państwo,

LIDERZY
2015

z ogromną satysfakcją przedstawiam
Państwu sylwetki 34 Liderów wyłonionych
w szóstym konkursie programu LIDER
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Nowatorskie podejście do tematu, odwaga
w podejmowaniu wyzwań naukowych
i technicznych, zdolność do zarządzania
własnym zespołem badawczym i świeżość
spojrzenia to tylko nieliczne z zalet
charakteryzujących Laureatów konkursu.
W sześciu dotychczasowych edycjach
LIDERA udzieliliśmy wsparcia już 212
młodym naukowcom – pasjonatom nauki,
w których drzemie ogromny potencjał. Potrzebujemy ich energii, talentów
i kreatywności, by budować kulturę innowacyjności w Polsce! Dzięki ich pracy
polska gospodarka zyska dodatkowe szanse dynamicznego rozwoju.
Wierzę, że dzięki przyznanym funduszom młodzi badacze spełnią swoje
naukowe marzenia, stając się zaczynem „przedsiębiorczej nauki”. Liderom
życzę dalszych sukcesów, a Państwa zachęcam do śledzenia ich karier!

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
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Projektowanie i zastosowanie
małych celowanych
cząsteczek chemicznych
do kontroli procesów
wzrostowych u roślin
Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
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Projekt ma na celu opracowanie nowej metody umożliwiającej poprawę
plonowania i zwiększenie produkcji
biomasy roślinnej.
Obniżenie poziomu badanego przez
nas białka u rośliny modelowej Arabidopsis thaliana powoduje silniejszy wzrost liści i pędu głównego oraz
wytwarzanie większej liczby pędów
bocznych - cechy potencjalnie zwiększające produktywność upraw. Białko
to pełni funkcję regulatora ścieżek
hormonalnych kontrolujących wzrost
roślin i ma swoje odpowiedniki w roślinach użytkowych. Aby uzyskać podobne efekty u roślin uprawnych, zamierzamy opracować małe cząsteczki
chemiczne hamujące aktywność tych
odpowiedników. Skuteczność działania cząsteczek przetestujemy na Arabidopsis, a najlepsze z nich zostaną
zastosowane w celu korzystnej zmiany wzrostu ważnych gospodarczo roślin użytkowych.

dr inż.
Marta
Bojarska

Odolejanie cieczy
i gazów za pomocą
materiałów filtracyjnych
zmodyfikowanych aerożelem
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii
Chemicznej i Procesowej

Usuwanie oleju ze strumieni gazowych lub cieczy jest problemem pojawiającym się w wielu gałęziach
przemysłu. Jednocześnie problem ten
poważnie zagraża środowisku.
Dlatego jako cel projektu obrano wytworzenie nowoczesnych struktur filtracyjnych opartych na modyfikacji
aerożelami, które będą wykorzystywane do separacji olejów. Modyfikacja
materiałów filtracyjnych aerożelami,
powinna polepszyć efekt separacyjny
dzięki unikalnym właściwościom nanoporowatych cząstek aerożelowych.
Odpowiednio zsyntetyzowany aerożel krzemionkowy może wykazywać
właściwości superhydrofobowe oraz
sorpcyjne względem oleju, co jest
niezbędne z punktu widzenia separacji olejów ze strumieni gazowych lub
ciekłych.
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System chłodzenia narzędzi
do laserowo wspomaganego
toczenia stopów lotniczych
Politechnika Poznańska

Projekt SYSLAM dotyczy opracowania koncepcji, badań symulacyjnych,
budowy prototypu, badań doświadczalnych i próby wdrożenia nowoczesnych narzędzi z zaawansowanym,
niekonwencjonalnym
systemem
chłodzenia dla technologii laserowego wspomagania skrawania materiałów trudno skrawalnych.
Przedsięwzięcie to oryginalne badania, których głównym celem będzie
eksperymentalne wyjaśnienie wpływu oddziaływania energii lasera oraz
niekonwencjonalnego sposobu chłodzenia narzędzi na proces skrawania.
Ograniczone zostanie negatywne oddziaływanie nagrzanej warstwy skrawanej na ostrze.
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Opracowanie technologii
odlewania krytycznych
elementów części gorącej
silników lotniczych
z zastosowaniem materiałów
ceramicznych nowej generacji

Podstawowym procesem wytwarzania krytycznych, cienkościennych,
statycznych i wirujących elementów
części gorącej silników lotniczych
z nadstopów niklu jest technologia
próżniowego odlewania precyzyjnego metodą traconego wosku w wielowarstwowych formach ceramicznych.

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza

Założeniem projektu jest zastosowanie
nowoczesnych materiałów ceramicznych i opracowanie warunków technologicznych powodujących zwiększenie rentowności produkcji poprzez
ograniczenie kosztów złej jakości
oraz poprawę powierzchni wytwarzanych tą technologią odlewów łopatek i segmentów kierownicy gazów.
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dr
Robert
Czajkowski

Pektynolityczne bakterie z rodzaju,
Wykorzystanie
Pectobacterium i Dickeya (dawniej
synergistycznego działania
pektynolityczne Erwinia) są przyczybakteriofagów litycznych
ną ogromnych strat ekonomicznych
i bakterii antagonistycznych
w produkcji ziemniaków na całym
świecie. W Europie straty te wynoszą
w biologicznej ochronie
około 250 mln Euro rocznie i stale roziemniaka (Solanum
sną.
tuberosum L.) przed
bakteriami pektynolitycznymi Celem projektu jest opracowanie prez rodzaju Pectobacterium spp. paratu mikrobiologicznego, zawierającego formulację bakteriofagów
i Dickeya spp.

Uniwersytet Gdański
Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
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litycznych i bakterii pożytecznych,
aplikowanego powierzchniowo na
bulwy ziemniaka, jako środka biologicznej ochrony roślin ziemniaka na
polu i bulw ziemniaka w przechowywaniu i transporcie przeciwko bakteriom pektynolitycznym.

dr inż.
Monika Ewa
Danielewska

Prototyp urządzenia
do rejestracji i analizy
dykrotyzmu oka oraz
wczesnej diagnostyki jaskry
Politechnika Wrocławska

Dykrotyzm oka (podwójny puls rogówki przypadający na jeden cykl serca) jest nowo zaobserwowanym zjawiskiem u znacznej części populacji
osób zdrowych powyżej 50 roku życia
(ok. 70%) i większości chorujących na
jaskrę (ok. 90%). Wykrycie tego zjawiska było możliwe dzięki zastosowaniu
innowacyjnej bezdotykowej i ciągłej
metody pomiaru pulsu oka.
Celem projektu jest zbudowanie prototypu urządzenia do rejestracji i analizy ocznego pulsu dykrotycznego
wspomagającego wczesne wykrywanie jaskry oraz diagnostykę oka po interwencji chirurgicznej.
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Nowa technologia
wytwarzania lokalnych
wzmocnień kompozytowych
o podwyższonej odporności
na zużycie w odlewach na
bazie żelaza

Celem projektu jest opracowanie
technologii wytwarzania stabilnych
wymiarowo lokalnych wzmocnień
kompozytowych w odlewach na bazie
żelaza, powszechnie stosowanych np.
w przemyśle mineralnym jako elementy młynów, kruszarek, koparek
itp.

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

Koncepcja oparta jest na syntezie
cząstek ceramicznych węglika tytanu
(TiC) in situ, tj. bezpośrednio w kąpieli
metalowej, w ekonomicznym jednoetapowym procesie odlewniczym. Zastosowanie lokalnego wzmocnienia
kompozytowego w standardowym
odlewie np. z żeliwa, może prowadzić
do kilkukrotnego zwiększenia jego
odporności na zużycie ścierne, a przez
to, do znacznego wydłużenia czasu eksploatacji elementów maszyn
i urządzeń oraz obniżenia kosztów ich
obsługi.

11

dr
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Górna

Białka IFIT
w detekcji RNA patogenów
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii
oraz Centrum Nauk
Biologiczno-Chemicznych

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie interdyscyplinarnego zespołu
badawczego, który nabędzie kompetencje w zakresie produkcji i inżynierii
białek oraz wykorzystania osiągnięć
biologii strukturalnej i obliczeniowej
do celów medycznych. Analiza doświadczalna struktury białek w połączeniu z projektowaniem specyficznych ligandów umożliwi rozwój
nowych terapeutyków.
Celem zespołu pod kierownictwem
dr Marii Górnej jest opracowanie nowych rozwiązań diagnostycznych
i terapeutycznych w leczeniu chorób
zakaźnych i immunologicznych człowieka.
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dr inż.
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HEIMDAL - Zintegrowany
System Rozpoznawania
Niebezpiecznych Narzędzi
w Wielomodalnych
Systemach Monitoringu
Wizyjnego
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
Wydział Informatyki,
Elektroniki i Telekomunikacji
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Celem projektu HEIMDAL jest stworzenie zintegrowanego, gotowego do
wdrożenia systemu detekcji niebezpiecznych narzędzi – takich jak broń
palna, noże, maczety – w systemach
monitoringu wizyjnego.
W ramach projektu powstaną algorytmy pracujące w pasmie widzialnym,
podczerwieni (IR) oraz na obrazie
termograficznym, z użyciem kamer
o obiektywach szerokokątnych i kamer ruchomych PTZ. System będzie
zbudowany w oparciu o niewielką
i niedrogą platformę obliczeniową,
fizycznie podłączaną w sposób nieinwazyjny do istniejących systemów cyfrowego monitoringu wizyjnego.

dr
Marta
Grodzik

Identyfikacja markerów
molekularnych w komórkach
glejaka wielopostaciowego
wskazujących na wrażliwość
tych komórek na działanie
płatków grafenowych
lub ich pochodnych
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
Zakład Nanobiotechnologii

Grafen płatkowy i jego pochodne
posiadają właściwości antynowotworowe. W zależności od genotypu
komórki nowotworowej i charakterystyki fizyko-chemicznej materiału
grafenowego, obserwuje się jednak
różny efekt cytotoksyczny.
W ramach projektu przewiduje się
przeprowadzenie badań oceniających sposób oddziaływania różnych
form płatków grafenu i tlenku grafenu na linie komórkowe glejaka wielopostaciowego, znacznie różniące
się profilem genetycznym. Uzyskane
dane typu ‘big data’ zostaną przeanalizowane za pomocą sztucznych sieci
neuronowych.
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System NaNoEXpo – jako
innowacyjna technologia
procesu produkcji
szczepionek nowej generacji
Uniwersytet Gdański
Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego

Powstawanie nowych czynników
chorobotwórczych wymusza opracowanie szybkiej strategii produkcji
komercyjnego produktu w postaci
szczepionek. Mając na względzie ilość
potrzebnych preparatów, idealnym
byłoby stworzenie technologicznego
procesu produkcji w oparciu o zwalidowany system. Zminimalizowałoby
to czas potrzebny na wdrożenie technologii produkcji danej szczepionki
oraz pozwoliłoby skupić się na badaniach przedklinicznych i klinicznych.
W niniejszym projekcie przedstawiono propozycję opracowania uniwersalnego systemu opartego o nośniki
w postaci biologicznych nanostruktur. Uniwersalna technologia procesu produkcji umożliwi opracowanie
szczepionek dla ludzi i zwierząt, zarówno w aspekcie profilaktyki, jak
i możliwości testowania szczepionek
terapeutycznych, w tym szczepionek
przeciwnowotworowych.
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Opracowanie, prototypowa
implementacja i ewaluacja
praktycznego i skalowalnego
protokołu trasowania dla
bezprzewodowych sieci
urządzeń wbudowanych
o niskim poborze mocy
Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki,
Informatyki i Mechaniki

Internet Rzeczy to wizja, w której
w otaczające nas obiekty fizyczne
wbudowywane są bezprzewodowe
mikro-urządzenia, dając tym obiektom pewną dozę „inteligencji” i czyniąc je elementami globalnej sieci,
a tym samym umożliwiając im bezpośrednią współpracę w celu poprawy
jakości naszego życia.
Protokoły trasowania, podstawa komunikacji w dzisiejszym Internecie,
są więc niezbędne także w tej wizji
współpracujących ze sobą mikro-urządzeń. Obecnie jednak nawet najnowocześniejsze protokoły trasowania dla
bezprzewodowych sieci mikro-urządzeń nie są jednocześnie praktyczne
i skalowalne. Realizowany projekt ma
na celu zmianę tej sytuacji, a przez to
umożliwienie budowania dużych systemów urzeczywistniających wizję
Internetu Rzeczy.
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dr inż.
Dorota
Iwaszkiewicz
-Grześ

Ocena antygenowo
specyficznych limfocytów
regulatorowych u dzieci
ze świeżo rozpoznaną
cukrzycą typu 1
Gdański Uniwersytet
Medyczny
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Cukrzyca typu 1 (T1D) stanowi około
5-10% wszystkich zachorowań na cukrzycę, w której bezpośrednie uszkodzenie komórek β trzustki jest wynikiem reakcji autoimmunologicznej.
Nasze dotychczasowe prace udowodniły, że terapeutyczne podanie limfocytów Tregs w T1D jest skuteczną
metodą opóźniającą rozwój choroby.
W badaniach używaliśmy poliklonalnych limfocytów Tregs, które są niespecyficzne wobec konkretnego antygenu.
W niniejszym projekcie chcielibyśmy
opracować metodę produkcji limfocytów Tregs antygenowo specyficznych w oparciu o immunosupresyjne
działanie wyizolowanych i sztucznie
namnożonych komórek Treg, z wykorzystaniem komórek dendrytycznych
traktowanych insuliną, bądź zsyntetyzowanymi analogiami opartymi
o peptyd 9-23 łańcucha insuliny. Efektem końcowym będzie otrzymanie
nowego leku komórkowego wykorzystywanego w leczeniu T1D.

dr inż.
Dariusz
Jarząbek

Konstrukcja kompaktowej
nanozrywarki
Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN

W ostatnich latach wiele eksperymentów polegających na rozciąganiu
bardzo cienkich drutów wykazało,
że wraz ze zmniejszaniem się wymiarów próbek, klasyczne podejście do
wytrzymałości materiałów staje się
nieprawidłowe. W szczególności zostało dowiedzione eksperymentalnie,
że wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności monokryształów
rośnie wykładniczo ze zmniejszaniem
się rozmiarów badanych próbek. Zjawiska tego typu zostały nazwane
efektami skali (małe jest mocniejsze).
W celu badania tych zjawisk niezbędne są odpowiednie urządzenia pomiarowe umożliwiające pomiary właściwości mechanicznych nanostruktur
z ogromną precyzją. Niniejszy projekt
ma na celu zbudowanie uniwersalnej
i kompaktowej nanozrywarki.
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dr inż.
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Nowoczesne rozwiązania
technologiczne dedykowane
do usuwania zanieczyszczeń
z silników i turbin
biogazowych.
Strukturalny konwerter
katalityczny LZO i NOx
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej
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Celem projektu jest opracowanie
i wytworzenie wysokowydajnego
konwertera katalitycznego opartego
na tlenkach metali nieszlachetnych
i modyfikowanych zeolitach, osadzonych na krótkokanałowych strukturach metalicznych do katalitycznego
usuwania węglowodorów i selektywnej redukcji tlenków azotu z gazów
odlotowych z turbin biogazowych.
W trakcie trwania projektu zostanie
zaprojektowany konwerter katalityczny z krótkokanałowym wypełnieniem strukturalnym, który znacznie
uwydatni transport masy i ciepła przy
relatywnie niskich wartościach spadku ciśnienia.

dr inż.
Jarosław
Judek

Innowacyjne przyrządy nanoopto-elektroniczne na bazie
kryształów 2D
Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki

Celem projektu jest stworzenie zespołu kompetentnego w zakresie projektowania, produkcji i charakteryzacji
przyrządów nano-opto-elektronicznych wytworzonych na bazie kryształów 2D. W projekcie wykorzystana
zostanie monowarstwa siarczku molibdenu wyhodowana techniką CVD,
na bazie której zostaną wytworzone
a następnie przetestowane elementy
techniki analogowej (np. tranzystor
polowy) i cyfrowej (np. przerzutnik
typu D), a w dalszej kolejności przyrządy takie jak fotodetektor i komórka fotowoltaiczna. Planowana jest
konstrukcja demonstratora technologii, który stanowić będzie autonomiczny moduł odbiorczy sygnałów
cyfrowych przesyłanych optycznie
i który integrować będzie wszystkie
wcześniej wytworzone struktury na
jednym chipie.
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dr inż.
Dorota
Kołbuk

Opracowanie bioaktywnego,
hybrydowego materiału
do regeneracji więzadeł ACL
Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN
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Projekt zakłada opracowanie biodegradowalnego podłoża komórkowego do regeneracji więzadła krzyżowego przedniego (ACL).
Korzystając z wiedzy inżynierii materiałowej, mechaniki, biologii oraz
medycyny, zostanie opracowane hybrydowe podłoże komórkowe charakteryzujące się architekturą, strukturą chemiczną i właściwościami
mechanicznymi
biomimetycznymi
do allografu typu B-L-B (bone-ligament-bone). W dalszej perspektywie
innowacyjny materiał pozwoli na odbudowę więzadła, jak również kości,
w której więzadło jest kotwiczone.

dr inż.
Paulina
Krakowska

Nowatorska metodyka
interpretacji
niekonwencjonalnych złóż
ropy i gazu z wykorzystaniem
wyników rentgenowskiej
tomografii komputerowej
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska

Niekonwencjonalne złoża węglowodorów stanowią przedmiot zainteresowania przemysłu naftowego
pod kątem poszukiwań i wydobycia.
Kluczem w zrozumieniu ich specyfiki
jest szczegółowa analiza przestrzeni
porowej i szkieletu skalnego, co jest
możliwe dzięki zastosowaniu rentgenowskiej tomografii komputerowej.
Projekt ma na celu opracowanie nowatorskiego podejścia do interpretacji złóż niekonwencjonalnych, nowych parametrów petrofizycznych
przestrzeni porowej i szkieletu, wzoru
na przepuszczalność absolutną, utworzenie specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania i interpretacji
obrazów tomograficznych oraz rozwinięcie metodyki symulacji przepływu
płynu przez ośrodek porowaty, opartych na wynikach rentgenowskiej tomografii komputerowej.

22

dr inż.
Marta
Kuźmińska
-Bajor

Preparaty bakteriofagowe
dla drobiu przeciw bakteriom
z rodzajów Salmonella,
Campylobacter oraz ptasim
patogennym Escherichia coli
(APEC)
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii
i Mikrobiologii Żywności
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mgr inż.
Andrzej
Lewicki

Wraz ze wzrostem produkcji i konsumpcji drobiu zwiększa się liczba
przypadków zakażeń u ludzi wywoływanych przez pałeczki Salmonella
i Campylobacter. Jednym z głównych
czynników zachorowań drobiu są bakterie E. coli (APEC) będące przyczyną
znacznych strat w produkcji drobiarskiej. Bakteriofagi reprezentują alternatywną metodę zwalczania bakterii
patogennych.

Innowacyjna technologia
fermentacji pomiotu
kurzego poddanego
redukcji zawartości azotu
poprzez wytrącenie kwasu
moczowego

W trakcie realizacji projektu zostaną
uzyskane preparaty zawierające bakteriofagi, których przeznaczeniem
będzie zwalczanie patogenów w dużych stadach produkcyjnych drobiu,
co przyczyni się do ochrony konsumentów przed zatruciami pokarmowymi oraz ograniczy stosowanie
antybiotyków w produkcji mięsa drobiowego.

Instytut Inżynierii
Biosystemów

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Projekt zakłada opracowanie innowacyjnej technologii zagospodarowania uciążliwego odpadu, jakim jest
pomiot kurzy, poprzez fermentację
metanową. Wskazuje on rozwiązanie
problemu – zbyt wąskiego stosunku
C:N, który we współcześnie znanych
technologiach uniemożliwia użycie
go jako głównego substratu do biogazowni.
Projekt zakłada możliwość redukcji ilości azotu (w świeżym pomiocie
występującego w formie kwasu moczowego) dzięki zakwaszeniu środowiska. Zastosowane warunki procesu
pozwalają na wytrącenie kwasu moczowego oraz, dzięki dużej gęstości,
odseparowanie go na drodze sedymentacji.
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dr inż.
Grzegorz
Liśkiewicz

Sprężarki promieniowe
w eksploatacji:
bezpieczeństwo i ekonomia
Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Instytut Maszyn
Przepływowych

Sprężarki promieniowe są powszechnie wykorzystywane w gałęziach
przemysłu t.j.: energetyczny, lotniczy,
chemiczny, petrochemiczny, górniczy,
hutniczy itd. Praca tej klasy maszyn
jest często warunkiem koniecznym
funkcjonowania zaawansowanego
układu. Ich awaria, oprócz niemałych
kosztów naprawy, oznacza paraliż
dla całego zakładu i wielomilionowe
straty liczone każdego dnia przestoju
maszyny.
Projekt uwzględnia testy i rozwój
trzech typów zabezpieczeń dla sprężarek promieniowych, co pozwoli na
utworzenie zestawu rozwiązań odpowiadających potrzebom różnych odbiorców. Projekt zakłada wykorzystanie badań eksperymentalnych oraz
symulacji numerycznych pozwalających na szybkie testowanie projektowanych rozwiązań (tzw. rapid prototyping).
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dr inż.
Agnieszka
Łękawa-Raus

Nanomateriały węglowe
dla naszej przyszłości
energetycznej
Politechnika Warszawska
(przy współpracy
z Uniwersytetem Cambridge,
Anglia)

W dzisiejszym świecie energia elektryczna jest główną siłą napędową
rozwoju cywilizacyjnego, a popyt na
nią ciągle wzrasta. Wymaga to ciągłej modernizacji niezbędnej infrastruktury technicznej. Jednak rozwój
niektórych technologii przestaje być
możliwy z powodu braku nowych materiałów. Przykładem są powszechnie używane maszyny elektryczne
potrzebujące ogromnych ilości miedzi. Nowe materiały węglowe mają
szansę zrewolucjonizować ten obszar,
dlatego projekt skupia się na opracowaniu nowoczesnych maszyn wykorzystujących przewodniki z nanorurek
węglowych.
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dr inż.
Marek
Napierała

Innowacyjny czujnik
odkształceń na bazie
specjalnych światłowodów
mikrostrukturalnych
Polskie Centrum
Fotoniki i Światłowodów
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Projekt zakłada realizację prac badawczo-rozwojowych prowadzących
do budowy innowacyjnego czujnika
odkształceń, bazującego na specjalnie zaprojektowanym światłowodzie
mikrostrukturalnym, umożliwiającego pomiar nie tylko amplitudy odkształcenia, ale także jego kierunku.
Opracowane rozwiązanie będzie charakteryzować się niską ceną, prostotą
implementacji, a także niewrażliwością na zmiany temperatury i ciśnienia. Między innymi dzięki tym cechom, opracowane urządzenie będzie
konkurencyjne w stosunku do obecnie dostępnych na rynku czujników
odkształceń i znajdzie zastosowanie
w monitoringu np. stanu konstrukcji
budowlanych, stanu elementów takich jak skrzydła samolotów czy ruchu części ciała (ramion, palców itp.).

dr inż.
Agnieszka
Piegat

Synteza i charakterystyka
wielofunkcyjnych
polimerowych systemów
kontrolowanego uwalniania
leków
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

Projekt NANOENCAP dotyczy opracowania i charakterystyki nowych układów polimerowych micelarno-dendrymerycznych, o ściśle zdefiniowanej
budowie chemicznej, umożliwiającej
wiązanie kilku leków i ich kontrolowane uwalnianie, a więc wytworzenie
układów do tzw. terapii wielolekowej.
Opracowane wg projektu wielofunkcyjne układy nanostrukturalne będą
umożliwiały enkapsulację co najmniej
dwóch leków, przy jednoczesnym zachowaniu ich aktywności biologicznej. Ze względu na interdyscyplinarny
charakter podjętej tematyki, do realizacji projektu włączone będą osoby
posiadające doświadczenie w różnych
dziedzinach nauki: technologii polimerów, technologii leków i syntezy
organicznej, mikrobiologii oraz w badaniach in vitro i in vivo.
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kpt. dr inż.
Marek
Polański

System termowagowy
do badania absorpcji gazów
w materiałach w warunkach
wysokiego ciśnienia
i temperatury
Wojskowa Akademia
Techniczna
Wydział Nowych
Technologii i Chemii
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Celem projektu jest wytworzenie
unikalnego na skalę światową systemu termowagowego będącego w
stanie badać ilość zaabsorbowanego
w materiale gazu (ze szczególnym
uwzględnieniem wodoru), przy niespotykanych dotąd, w urządzeniach
tego typu, ciśnieniu i temperaturze.
Urządzenie pozwoli na rozwój badań
w zakresie poszukiwania nowych
grup materiałów do przechowywania wodoru i właściwości obecnie już
znanych, ale również badań nad odpornością na jego działanie materiałów konstrukcyjnych. Ze względu na
aktualność tej tematyki urządzenie,
które ma powstać, stanie się zapewne
bardzo pożądanym aparatem badawczym w wyspecjalizowanych laboratoriach uniwersyteckich i przemysłowych.

dr inż.
Artur
Rydosz

Nanostruktury sensorowe do
zastosowań w przenośnych
analizatorach oddechu
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

Głównym celem projektu jest opracowanie i wytworzenie prototypowego
przenośnego analizatora oddechu na
bazie matrycy rezystancyjnych, półprzewodnikowych czujników gazów
w połączeniu z układem mikroprekoncentratora.
Dodatkowo opracowana zostanie
technologia wytwarzania półprzewodnikowych rezystancyjnych czujników gazów o zwiększonej czułości
i selektywności na biomarkery cukrzycy oraz powołany zostanie zespół, który zdobędzie doświadczenie
w projektowaniu analizatorów do zastosowań medycznych.
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dr inż.
Julita
Smalc
-Koziorowska

dr inż.
Witold
Skowroński

Mikrofalowe nanourządzenia
elektroniki spinowej
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

Celem projektu są badania nad zastosowaniem elementów elektroniki
spinowej w układach mikrofalowych.
W ramach projektu zostaną zbudowane prototypowe oscylatory wysokiej
częstotliwości o dużym współczynniku dobroci, które będą wykorzystane
w pętli synchronizacji fazy jako oscylator przestrajany napięciem.
Dodatkowo zaprezentowane będą
detektory wysokich częstotliwości
o przestrajanym zakresie czułości.
Wykorzystanie elementów spintronicznych pozwoli na zredukowanie
poboru mocy urządzeń mikrofalowych, które mogą zostać wykorzystane m.in. w telekomunikacji.
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Optymalizacja jakości
strukturalnej studni
kwantowych InGaN
używanych jako obszar
aktywny w zielonych laserach
półprzewodnikowych
Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Projekt ma na celu poprawę jakości
strukturalnej studni kwantowych InGaN o zawartościach In powyżej 25%,
które są używane w diodach laserowych emitujących światło zielone.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania strukturalne warstw
InGaN wytwarzanych w różnych warunkach epitaksjalnego wzrostu, przy
użyciu kilku metod charakteryzacji, w
szczególności nowej metody analizy
obrazów z transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Projekt zostanie
zrealizowany w grupie składającej się
z młodych badaczy z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN. Zoptymalizowana technologia wytwarzania studni
kwantowych InGaN zostanie wdrożona w polskiej firmie TopGaN - producenta azotkowych diod laserowych.
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dr
Monika
Szymańska
-Chargot

Opracowanie
metody wytwarzania
biodegradowalnego
nanokompozytu na bazie
nanocelulozy uzyskanej
z odpadu owocowowarzywnego
Instytut Agrofizyki
im. Bohdana Dobrzańskiego
PAN
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Celem projektu jest opracowanie sposobu wytwarzania nowego biode g radowalne go nanokompozytu
o działaniu antybakteryjnym. Zostanie
on przygotowany na bazie, powszechnie stosowanych w opakowaniach,
biopolimerów wzmocnionych nanokryształami celulozowymi modyfikowanymi nanocząstkami metalicznymi
lub nanocząstkami tlenków metali
o właściwościach antybakteryjnych.
Innowacyjne zastosowanie nanocelulozy zmodyfikowanej nanocząstkami nieorganicznymi zastosowanymi
w biopolimerach pozwoli uzyskać nanokompozyt o właściwościach antybakteryjnych bezpieczny dla zdrowia
i środowiska.

dr inż.
Michał
Świętosławski

Opracowanie technologii
wytwarzania ekologicznego
nanomateriału LMOS
do zastosowania w tanich
akumulatorach Li-ion
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
Wydział Chemii

W dzisiejszym świecie istnieje potężne zapotrzebowanie na tanie i wydajne systemy magazynowania energii.
Niniejszy projekt ma na celu opracowanie kompletnej technologii
produkcji nowego nanomateriału katodowego LMOS dla tanich i ekologicznych akumulatorów Li-ion, które
będą mogły znaleźć zastosowanie
m.in. w pojazdach elektrycznych i hybrydowych (EV i HEV). Technologia
zostanie opracowana w skali półtechnicznej i przygotowana do wdrożenia.
Dodatkowo, w ramach projektu powstanie demonstracyjna seria ogniw
prezentująca parametry pracy materiału LMOS.
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mgr inż.
Tadeusz
Tenderenda

Wielozakresowe
światłowodowe czujniki
temperatury na włóknach
mikrostrukturalnych
Polskie Centrum Fotoniki
i Światłowodów

Celem projektu jest opracowanie wielozakresowego, fotonicznego czujnika temperatury bazującego na światłowodach mikrostrukturalnych. Pod
względem funkcjonalności i ceny
czujnik będzie mógł stać się alternatywą dla obecnie wykorzystywanych
w przemyśle czujników elektronicznych.
O konkurencyjności proponowanego
rozwiązania decydować będzie dodatkowo możliwość wykorzystania
go w temperaturach dochodzących
do 1000 °C, środowiskach agresywnych, obszarach zagrożonych wybuchem oraz silnymi polami elektromagnetycznymi.
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dr inż.
Magdalena
Wdowin

Zastosowanie energetycznych
surowców odpadowych do
wychwytywania gazowych
form rtęci ze spalin

Projekt dotyczy syntezy materiałów
o odpowiednich strukturach przestrzennych, którego celem jest otrzymanie wysokoselektywnych sorbentów do usuwania gazowych form rtęci
ze spalin.

Politechnika Lubelska

W planowanych badaniach podjęte
zostaną próby otrzymania zeolitów
z różnego typu popiołów lotnych,
które następnie poddane zostaną aktywacji kationami metali (Ag, Ag, Mn,
Fe i in.) celem zwiększenia ich zdolności sorpcyjnej względem Hg. Na otrzymanych materiałach przeprowadzone
będą testy usuwania rtęci (Hg0) z czystego strumienia gazu oraz w atmosferze spalin (Hg0, HgCl, HgO, SOx,
NOx, CO, CO2). Dokonana zostanie też
analiza ekonomiczna i ocena cyklu życia (LCA).
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dr inż.
Magdalena
Ziąbka

Opracowanie kompozytowej
protezy ucha środkowego
o właściwościach
bakteriobójczych
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
Wydział Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki
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Projekt dotyczy opracowania protezy
ucha środkowego wykonanej z biostabilnych polimerów medycznych
z bakteriobójczym dodatkiem w postaci nanocząsek srebra. Implant
umożliwi rekonstrukcję łańcucha kosteczek słuchowych w przestrzeniach
ucha środkowego i skutecznie wyeliminuje zakażenia bakteryjne. Zapewni krótszy okres rekonwalescencji
i przywróci pacjentom utraconą funkcję słuchu.
Celem projektu jest otrzymanie protez i ocena ich właściwości użytkowych w środowisku in vitro, in vivo
oraz na podstawie badań klinicznych.
Dzięki zastosowaniu tego typu implantów możliwa będzie poprawa
słuchu u pacjentów z uszkodzonym
łańcuchem kosteczek słuchowych na
skutek przebiegu stanów zapalnych,
urazów, wad wrodzonych i otosklerozy.

dr inż.
Marcin
Zieliński

Innowacyjny przenośny
tomograf PET
do jednoczesnego
obrazowania PET/MRI
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Celem projektu jest zbudowanie innowacyjnego urządzenia do obrazowania metodą Pozytonowej Tomografii
Emisyjnej (PET), będącego kompaktowym i mobilnym wkładem do tomografów Magnetycznego Rezonansu,
rozszerzającym ich dotychczasowe
funkcje diagnostyczne. Połączenie
możliwości oferowanych przez obie
metody diagnostyki obrazowej, umożliwi jednoczesny dostęp do informacji
anatomicznej i funkcjonalnej wnętrza
organizmu człowieka. Dzięki temu
możliwe będzie poprawienie wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych, lepsze zaplanowanie terapii
i kontrola jej przebiegu. W ramach
projektu zbudowany zostanie prototyp mobilnego wkładu PET, oparty o
nowatorskie rozwiązania techniczne
oraz opracowane zostaną algorytmy
do rekonstrukcji obrazów diagnostycznych.
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1. Wstęp
Zarówno gospodarka, jak i nauka potrzebuje kreatywnych, potrafiących realizować swoje wizje liderów. Lider nie tylko wyznacza nowe kierunki, ale potrafi zjednać dla swoich koncepcji społeczeństwo.
Dziś wiadomo, że umiejętności przywódcze można kształtować. W nauce wiąże się to z podnoszeniem kompetencji młodych badaczy. Szczególnie istotne obszary kompetencji to umiejętności
samodzielnego planowania i zarządzania projektami naukowymi, a także kierowania zespołami
badawczymi i komercjalizacją wyników badań. Inwestycja w młodych, kreatywnych naukowców
w kontekście wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi Polska, jest najefektywniejszym sposobem
by zmniejszyć dystans do najlepszych.
W programie LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznaje się środki młodym naukowcom na realizację pomysłów i własne zespoły badawcze. Wzmacnia się tym samym nie tylko ich
kompetencje naukowe, ale właśnie i zarządcze. Pośrednio program przygotowuje do startu z własnymi pomysłami i ubiegania się o środki na badania na poziomie europejskim.
Jednym z elementów misji Centrum jest „wsparcie rozwoju kadry naukowej, a w szczególności osób
rozpoczynających karierę naukową”, a także „wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa”. Program sprzyja realizacji obydwu tych celów.
2. Opis programu
Program LIDER ma charakter elitarny, a skierowany jest do przedstawicieli różnorodnych dziedzin
naukowych. W skali kraju jest przedsięwzięciem unikatowym, a zarazem komplementarnym w systemie finansowania nauki w Polsce. Tworzy on silne podstawy do wzmacniania konkurencyjności
polskiej nauki i nowego pokolenia polskich naukowców w skali europejskiej i światowej. Wpisuje
się też w światowy trend tworzenia nowych, ukierunkowanych instrumentów finansowania badań
prowadzonych przez młodych naukowców.
Program LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców, czyli do osób, które:
• do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia,
• posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu bądź
ukończone studia II stopnia,
• są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub
wdrożenia,
• dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
• pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni
Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
• posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.
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Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w szóstym konkursie wyniosła 1,2 miliona złotych.
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.
3. Statystyki
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotychczas ogłosiło sześć konkursów w ramach programu
LIDER. Pierwszy z nich odbył się w 2009 roku. Dofinansowano w nim 23 projekty na łączną kwotę ponad 21 mln złotych. W kolejnych latach, do roku 2012 kwota dofinansowania rosła, a łączne dofinansowanie projektów w czwartej edycji było ponad dwukrotnie wyższe niż na początku programu - wyniosło ponad 48 mln złotych. W piątym i szóstym konkursie kwota dofinansowania obniżyła się do około
40 mln zł. W czwartej edycji konkursu liczba dofinansowanych wniosków była najwyższa i wynosiła 45.
W szóstym konkursie dofinansowano ich 34. Przez cały czas rośnie natomiast średnia kwota dofinansowania. W szóstej edycji przeciętnie projekt otrzymał 1 159 tys. zł dofinansowania. Jest to
o 23% więcej pieniędzy niż wtedy, kiedy program startował.
Alokacja we wszystkich sześciu konkursach wyniosła blisko 224 mln zł.
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Głównym celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym
planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Wysokość łącznej kwoty dofinansowania w mln PLN

Program LIDER

średnia kwota dofinansowania
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Łączna kwota
dofinansowania
(w PLN)

Średnia kwota
dofinansowania
(w PLN)

Ilość dofinansowanych
wniosków

I edycja

21 622 510

940 109,1

23

II edycja

33 136 748

920 465,2

36

III edycja

40 179 986

1 057 368
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IV edycja

48 376 610

1 075 056

45

V edycja

40 860 592

1 135 016

36

VI edycja

39 408 182

1 159 064
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Liderzy, czyli zwycięzcy kolejnych konkursów, są wyróżniającymi się młodymi naukowcami. Dotychczas zostało nimi 212 osób.
O męskiej dominacji w polskiej nauce, a w szczególności wśród kierunków technicznych i ścisłych,
świadczą liczby. Panowie stanowią 67%, a Panie 33% wszystkich Liderów. W ostatnich latach ta
dysproporcja ulega znaczącej poprawie i można zaobserwować pozytywną tendencję zwiększania
udziału kobiet wśród laureatów programu. W pierwszej edycji stanowiły one tylko 26% Liderów,
a w drugiej jeszcze mniej - 17%. W szóstej edycji proporcje pomiędzy płciami prawie się wyrównały i przewaga mężczyzn była minimalna: 53% do 47%. Liczba zwycięskich projektów kierowanych przez kobiety wzrosła w szóstej edycji ponad trzykrotnie w stosunku do pierwszego konkursu
(z 6 do 16).
Warto też dodać, że skuteczność składanych przez Panie wniosków jest wyższa niż w przypadku
Panów. Współczynnik sukcesu, czyli procent wniosków, które skutecznie przeszły przez procedurę
konkursową, w 2015 roku był zbliżony i wyniósł 10% dla kobiet i 9% dla mężczyzn.
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Kolejną dającą się zaobserwować tendencją jest obniżenie przeciętnego wieku Lidera. W programie, który kierowany jest do młodych naukowców poniżej 35 lat, przeciętny wiek Lidera oscyluje
w okolicach 32 roku życia. Najstarsi byli Liderzy II edycji programu, przeciętnie liczyli sobie prawie
33 lata. W ostatnich dwóch latach wiek laureata obniżył się o około półtora roku i w ostatnim konkursie
wyniósł trochę powyżej 31 lat. Częściowo spowodowane jest to zmianami zasad w konkursie. W pierwszych edycjach warunkiem uczestnictwa było posiadanie stopnia naukowego doktora uzyskanego
w okresie czterech (później pięciu) lat poprzedzających złożenie aplikacji. Od trzeciej edycji w konkursie mogą uczestniczyć także osoby posiadające tytuł zawodowy magistra.
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Laureaci programu w większości realizują swoje projekty na uczelniach – 70% z nich wybrało uczelnię jako jednostkę goszczącą. Jednostkę organizacyjną (instytut albo centrum) Polskiej Akademii
Nauk wybrało 14% laureatów, a 10% realizuje swoje projekty w instytutach badawczych. Przewaga
uczelni nad innymi typami jednostek w ostatnich latach powiększa się. W pierwszej edycji 60% laureatów było związanych ze szkołami wyższymi, podczas gdy w ostatniej edycji ponad 82%. W edycjach III, IV i V pojawili się natomiast laureaci związani z przedsiębiorstwami, stanowią oni jednak
tylko około 1% ogólnej liczby beneficjentów. 2% laureatów realizuje swoje projekty w jednostkach
nienależących do żadnej z czterech powyższych kategorii.
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Jeśli chodzi o rozkład przestrzenny, czyli informacje gdzie w Polsce realizowane są projekty programu LIDER, to dominują województwa z silnymi ośrodkami akademickimi. Najwięcej jest ich
w województwie mazowieckim (69 laureatów wszystkich edycji) i małopolskim (37 laureatów). Ten
wynik związany jest z silną pozycją Warszawy (67 laureatów, czyli 97% z województwa) i Krakowa
(37 laureatów, czyli wszyscy z Małopolski). Z wyjątkiem Górnego Śląska w pozostałych regionach
najważniejszą rolę odgrywają ośrodki uniwersyteckie i największe miasta w regionie. Odpowiednio
są to: w województwie pomorskim - Gdańsk (24 laureatów), w województwie wielkopolskim - Poznań (20 laureatów), w województwie łódzkim - Łódź (12 laureatów), w województwie dolnośląskim - Wrocław (11 laureatów), w województwie lubelskim - Lublin (7 laureatów) itd. W przypadku
czterech województw (mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i zachodniopomorskiego) wśród
beneficjentów znaleźli się Liderzy, którzy aplikowali spoza „stolic”. W województwie mazowieckim
wnioski spoza Warszawy pochodzą z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w podwarszawskim
Radzikowie, a realizowane są w Błoniu i w Młochowie. Trzeci projekt Instytutu realizowany jest
w zachodniopomorskim Boninie koło Koszalina. W województwie śląskim najwięcej podmiotów,
z którymi związani są Liderzy znajduje się w Gliwicach (9), kolejno zaś w Katowicach (3), Bielsku-Białej (1) i Zabrzu (1). W VI edycji pojawiło się na mapie nowe miejsce, z którego aplikowali laureaci – jest
nim położona pod Rzeszowem Rogoźnica.
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LOKALIZACJA PROJEKTÓW PROGRAMU LIDER
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Cztery miasta: Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław miały swoich przedstawicieli we wszystkich
sześciu edycjach konkursu. Trzy miasta były reprezentowane w pięciu edycjach konkursu: Poznań,
Łódź i Szczecin. Spośród wszystkich miast najwięcej zwycięskich projektów realizowanych jest
w Warszawie (32%). Drugie miejsce zajmuje Kraków (17%). W ostatnim, szóstym konkursie pochodziła stamtąd ponad ¼ zwycięskich wniosków. Gdańsk swoją relatywnie silną pozycję (11%) i trzecie miejsce zawdzięcza dużej liczbie Liderów z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.
W edycjach od III do V wzrastała liczba laureatów z Poznania, co zapewniło stolicy Wielkopolski
czwarte miejsce. Warto zwrócić także uwagę na znaczny wzrost laureatów z Wrocławia w dwóch
ostatnich konkursach.
Niestety nadal na mapie Polski pozostają „białe plamy” – regiony, z których nie pochodzi ani jeden
Lider. Są to województwa: lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

45

40%

Wrocław
Poznań

Gdańsk
Kraków

30%
20%
10%

Warszawa

0%
I edycja II edycja III edycja IV edycja V edycja VI edycja

W zestawieniu jednostek, w których realizowane są projekty, widać charakterystyczną zależność
polegającą na tym, że wraz ze wzrostem liczby projektów maleje liczba jednostek, w których
Liderzy je realizują. Na ogólną liczbę 70 jednostek połowa realizuje po jednym projekcie. Dwanaście jednostek, czyli 17% ogólnej liczby, realizuje po dwa projekty, a siedem jednostek po trzy.
Można także wyodrębnić grupę podmiotów, w których odbywa się realizacja więcej niż dziesięciu
projektów. Na czele tej grupy znajduje się Politechnika Warszawska, w której realizowanych jest
aż 19 projektów. Na drugim miejscu znajduje się Akademia Górniczo-Hutnicza (13 projektów), która
w porównaniu z zeszłym rokiem zastąpiła na tym miejscu Politechnikę Gdańską (12 projektów). Stało
się tak dzięki temu, że w 2015 roku właśnie z tej uczelni pochodziło najwięcej Liderów (6).
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Pozostałymi wyróżniającymi się jednostkami są: Politechnika Poznańska (11 projektów), Politechnika
Łódzka (11 projektów) i Uniwersytet Warszawski (10). Wśród jednostek z największą liczbą realizowanych w nich projektów widać wyraźną przewagę uczelni technicznych.
LIDERZY POD WZGLĘDEM LICZBY PROJEKTÓW
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Tematyka zwycięskich projektów pogrupowanych według klasyfikacji OECD wskazuje, że najbardziej popularne są badania interdyscyplinarne A). Stanowią one 43% projektów. Uwagę zwraca
także wysoka dynamika wzrostu tego rodzaju badań. W 2009 roku stanowiły one zaledwie 5%,
a w ostatnim konkursie już 85% zwycięskich projektów.
Na drugim miejscu znajdują się nauki inżynieryjne i techniczne z udziałem 29%. Najczęściej
wybieranymi dziedzinami z ich zakresu były: elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna (9,4%), inżynieria mechaniczna (7,5%), inżynieria materiałowa (5,7%). Mniej popularne są: nanotechnologia (2,4%) i inżynieria medyczna (1,9%). Z zakresu nauk przyrodniczych, których udział wynosi 17% najbardziej popularnymi dziedzinami są nauki chemiczne
(6,6%), nauki fizyczne (3,8%) i nauki biologiczne (3,3%). W przypadku nauk medycznych
i nauk o zdrowiu (6%) dominującą dziedziną jest biotechnologia medyczna (4,2%). Biotechnologia,
ale tym razem rolnicza, na równi z rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem (po 1,4%) są najczęściej
wybieranymi dziedzinami nauk rolniczych (4%).

We wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach naukowych nastąpił spadek udziału na rzecz projektów interdyscyplinarnych. „Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna” - dziedzina,
która do 2011 roku była najczęściej wybierana, w ostatniej edycji w ogóle się nie pojawiła (w poprzednich dwóch edycjach konkursu pojawiała się tylko dwa razy). Jedynie inżynieria materiałowa
jest dziedziną nauki, która bez łączenia z innymi, w sposób nieprzerwany jest wybierana od początku konkursu. Łącznie w latach 2009-2015 z wyłączeniem projektów wielodyscyplinarnych, projekty
realizowano w 23 dziedzinach naukowych, z czego w dziewięciu tylko po jednym projekcie. Pod
tym względem ostatni, szósty konkurs był najmniej zróżnicowany z dotychczasowych. Podczas gdy
w pierwszej, drugiej i czwartej edycji projekty laureatów zawierały się w 13 dyscyplinach naukowych,
to w ostatniej już tylko w dziewięciu.
Spadek popularności poszczególnych dziedzin nauki tylko częściowo da się wytłumaczyć wzrostem
udziału projektów interdyscyplinarnych. Głębsza analiza pozwala dostrzec, że łączą one poszczególne dziedziny mniej popularne wśród Liderów w ostatnich latach. Dotyczy to szczególnie nanotechnologii (w zakres wchodzi 25 projektów interdyscyplinarnych) i innych nauk inżynieryjnych
i technicznych (15). Pozostałe najbardziej popularne dziedziny wchodzące w skład projektów to elektrotechnika, elektronika i inżynieria informatyczna (22), inżynieria materiałowa (22), nauki chemiczne (17), nauki fizyczne (15) i inżynieria mechaniczna (15).
W szóstej edycji konkursu wśród projektów wielodyscyplinarnych najczęściej wybieranymi dziedzinami były nanotechnologia (11), inżynieria materiałowa (9), inżynieria mechaniczna (6) i nauki biologiczne (5).
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A) Projekty interdyscyplinarne realizowane są w więcej niż jednej dziedzinie nauki zdefiniowanej przez NESTI OECD.
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Ponadto wyniki ostatniego szóstego konkursu wpisały się w zaobserwowane rok wcześniej trendy:

KLASYFIKACJA PROJEKTÓW WEDŁUG DZIEDZIN NAUKI
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• wzrost uczestnictwa kobiet w programie,
• obniżenie przeciętnego wieku Lidera,
• wzrost afiliacji Liderów przy uczelniach,
• stałość realizacji projektów głównie w największych ośrodkach akademickich,
• dynamiczny wzrost udziału projektów interdyscyplinarnych.
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Wszystkim Liderom serdecznie gratulujemy, a młodych i kreatywnych przedstawicieli świata nauki,
którzy chcieliby ze swoimi projektami dołączyć do grona laureatów zachęcamy do uczestnictwa
w przyszłych konkursach programu LIDER.
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Szósta edycja konkursu ogłoszona została w grudniu 2014 roku. Nabór wniosków trwał od stycznia
do marca roku następnego. Procedura wyboru Liderów była, podobnie jak w poprzednich konkursach, dwuetapowa. Po ocenie formalnej i eksperckiej ocenie merytorycznej najlepsi zostali zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Stało się to po ogłoszeniu wyników pierwszej oceny merytorycznej w lipcu 2015 roku. Rozstrzygnięcie i ostateczne podanie listy Liderów nastąpiło 2 października
2015.
Ze swoimi pomysłami na projekt zgłosiło się w sumie 358 młodych badaczy. Spośród nich wybrano
34, ich sylwetki zostały zaprezentowane w niniejszej publikacji. W szóstej edycji stosunkowo dużo
wniosków zwycięskich Liderów pochodziło z Krakowa (9), było ich niewiele mniej niż z Warszawy
(11). Stało się tak dzięki dużej liczbie Liderów z Akademii Górniczo-Hutniczej (6). Stosunkowo dużo
zwycięskich wniosków pochodziło z Uniwersytetu Warszawskiego (3), który do tej edycji miał ich
tylko siedem. Okres realizacji projektów, z jednym wyjątkiem, został zadeklarowany jako 3 lata. Statystycznie rzecz ujmując posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora sprzyjało otrzymaniu
dofinansowania. Wśród osób, które złożyły swoje projekty doktorat miało 77%, a wśród Liderów
85%. Współczynnik sukcesu dla osób z co najmniej doktoratem wyniósł 10,4%, dla osób nieposiadających tego stopnia 6,2%.
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