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Doskonalenie procesów energetycznych wymaga ciągłego wysiłku badawczego, organizacyjnego i 

technicznego w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań do praktyki przemysłowej. Ze względu na 

niepewności technologiczne i klimatyczne oraz konieczną dynamikę wprowadzania nowych 

rozwiązań ( a także podejmowania decyzji inwestycyjnych) proces ten wymaga lepszej organizacji i 

skuteczniejszego wykorzystania potencjału badawczego.   

Służą temu formułowane  

Programy badawcze,  

wspomaganie finansowe 

ich realizacji oraz zwiększony 

udział organizacji przemysłowych 

w przygotowaniu koncepcji  

zamierzeń badawczych i w  

ich realizacji.  

Konieczna jest ciągła dyskusja 

Skuteczności tych działań. 

 

 

WPROWADZENIE  
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Zakres koniecznych badań i zamierzeń organizacyjnych 
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W szczególności istotne jest uaktywnienie czołowych podmiotów gospodarczych działających w 

polskim sektorze energii oraz zwiększenie ich zaangażowania, w tym finansowego, w działalność 

badawczo-rozwojową i wdrożeniową. 

Większe zaangażowanie biznesu w nadanie innowacyjnego impulsu w sektorze energii nie będzie 

również możliwe bez wprowadzenia mechanizmów racjonalnego, czyli opartego na 

rzetelnych i możliwie zaawansowanych  analizach, ograniczania awersji do ryzyka w ciałach 

decyzyjnych  firm. To firmy muszą przygotować siebie, pod względem kultury pracy, 

organizacji i procedur, na możliwość wdrażania innowacji 

Przygotowaniu takich rozwiązań służyć może praca analityczna w postaci strategii danej firmy w 

zakresie badań, rozwoju i innowacji, a także odpowiednia struktura organizacyjna i 

kompetencyjna – dedykowanie obszarowi innowacji członka organu zarządzającego i poświęcenie 

szczególnej uwagi tej tematyce przez członków organu nadzorczego. 
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Dywersyfikacja technologii wytwarzania i wykorzystania energii 

Upowszechnienie transportu elektrycznego, rozwój przemysłu elektromobilności 

oraz przejście do elastycznej sieci energetycznej z wykorzystaniem systemów 

magazynowania energii 

 

Ekologiczne i efektywne energetycznie miasto 

Efektywne i elastyczne wytwarzanie energii  oraz wykorzystanie surowców 

łączące  ograniczenie wpływu na środowisko z bezpieczeństwem 

energetycznym  

 

Zwiększenie elastyczności i efektywności wytwarzania energii z węgla 

i alternatywne sposoby jego wykorzystania 

5 

1. Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła 

2. Rozwój kogeneracji i sieci przesyłu ciepła/chłodu 

 3. Zmniejszenie energochłonności budynków 

XIII Konferencja Naukowo – Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA W ENERGETYCE I  CIEPŁOWNICTWIE 

Zakres koniecznych badań i zamierzeń organizacyjnych 



 

6 

 
PBSE  

Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego. 
Studium wykonalności-PWC na zlecenie Polskiego Komitetu 

Energii Elektrycznej 
 

Energetyka 
konwencjonalna 

Energetyka  
odnawialna 

Sieci  
elektroenergetyczne 

Nowe produkty  
i usługi 
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WYBRANE ZADANIA BADAWCZE 
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Energetyka konwencjonalna 

1. Opracowanie nowych technologii wytwarzania chłodu w systemach 

ciepłowniczych. 

2. Nowoczesne układy kogeneracji i trigeneracji dla rozproszonej energetyki. 

3. Opracowanie metod wykorzystania ciepła niskotemperaturowego w obiegach 

cieplnych instalacji przemysłowych. 

4. Opracowanie technologii wykorzystania metanu z kopalń dla celów kogeneracji i 

trigeneracji. 

Kogeneracja i trigeneracja 

Redukcja poziomu zanieczyszczeń  

1. Opracowanie zaawansowanych technologii oczyszczania ścieków 

powstałych w procesach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

2. Doskonalenie technologii redukcji emisji SOx, NOx, pyłów w celu 

zwiększenia skuteczności i nowych możliwości wykorzystania 

powstałych produktów. 

3. Opracowanie i doskonalenie technologii redukcji emisji innych 

zanieczyszczeń np. HCl, HF, NH3, N2O, metali ciężkich. 

4. Opracowanie nowych technologii pomiarów i monitoringu 

zanieczyszczeń. 

5. Opracowanie i wdrożenie pilotażowe rozwiązań technologicznych dla 

bezodpadowej elektrowni/elektrociepłowni. 

 Wychwyt, składowanie i 

utylizacja dwutlenku 

węgla (CCS/CCU) 

• Opracowanie nowych technologii wychwytywania CO2 dla przemysłu i energetyki. 

• Opracowanie nowych technologii składowania i gospodarczego wykorzystania CO2. 

• Przystosowania do warunków Polski technologii wykorzystania CO2 dla 

powiększenia wydajności złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Zagospodarowanie ubocznych 

produktów spalania i 

wydobycia węgla 

Ciepłownictwo 

Zgazowanie paliw stałych 
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WYBRANE ZADANIA BADAWCZE 

Energetyka odnawialna Sieci elektroenergetyczne 

 Smart grid 

Smart metering 

Magazynowanie energii 

1. Opracowanie koncepcji technicznej i instalacji demonstracyjnej dla magazynowania 

energii z wykorzystaniem elektrowni szczytowo - pompowych wykorzystujących 

alternatywne rozwiązania, np. infrastrukturę górniczą. 

2. Opracowanie i wdrożenie pilotażowe metod magazynowania energii z wykorzystaniem 

sprężonego i/lub skroplonego powietrza. 

3. Opracowanie i wdrożenie pilotażowe metod magazynowania energii z wykorzystaniem 

produktów chemicznych. 

4. Opracowanie nowych koncepcji, konstrukcji i wykorzystania magazynów ciepła. 

5. Opracowanie sposobów wykorzystania pojazdów elektrycznych jako magazynów energii. 

6. Opracowanie i testowanie strategii i metod wykorzystania magazynów energii w sieciach 

elektroenergetycznych. 

Teleinformatyka 

Nowe rozwiązania i usługi  

Energetyka wiatrowa 

Fotowoltaika 

Energetyka wodna 

 Energetyka wodna 

Energia z odpadów 
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WYBRANE ZADANIA BADAWCZE 

NOWE PRODUKTY I USŁUGI 

Nowe produkty i usługi 

Energetyka prosumencka 

i rozproszona 

E-mobility 

• Rozwój narzędzi wspierających budowę świadomości energetycznej 

odbiorców końcowych i zmianę roli tych odbiorców w systemie 

elektroenergetycznym. 

• Opracowanie i wdrożenie rozwiązań technicznych i technologicznych 

związanych z dostosowaniem OSD do nowych ról i zadań wynikających z 

rozwoju generacji prosumenckiej i rozproszonej. 

• Opracowanie i wdrożenie rozwiązań dotyczących aktywizacji odbiorców 

końcowych. 

Opracowanie nowych, zintegrowanych systemów użytkowania 

pojazdów elektrycznych dla transportu zbiorowego i 

indywidualnego. 

Zadania w miarę dobrze określone 

W jakim zakresie plany i programy koncernów energetycznych i innych instytucji energetycznych 

są ukierunkowane na rozwiązanie poszczególnych problemów ? 

Nakłady 

Harmonogramy  
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FINANSOWANIE NAUKI 

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

• Narodowe Centrum Nauki 

• Instytucje przemysłowe 

• Programy Europejskie i inne międzynarodowe 
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OBSZAR A.  

Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych   

 OBSZAR B.  

Pozyskanie metanu z pokładów węgla   

OBSZAR C.  

Materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowy 

OBSZAR D.  

Sieci gazowe   

OBSZAR E.  

Użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG   

OBSZAR F.  

Technologie wodorowe i paliwa gazowe   

OBSZAR G.  

Technologie stosowane we współpracy z klientami  

OBSZAR H.  

Ochrona środowiska   
  
 
 

PROJEKT INGA  
 Konkurs 1/4.1.1/2018/POIR  

UNIA ENERGETYCZNA: IMPLIKACJE DLA POLSKI, Gliwice 18 09 2017 



PROGRAMY SEKTOROWE. KONKLUZJE BAT 

Obszary badawcze programu sektorowego (wybrane) 

• ELASTYCZNE SYSTEMY ENERGETYCZNE 

• ENERGETYKA ROZPROSZONA 

• CCS/CCU 

• INTELIGENTNE SYSTEMY SIECIOWE 

– Magazynowanie energii 

– Smart city 

– Inteligentny pomiar 

– Smart Grid 

• ZINTEGROWANE PROJEKTY MIĘDZYSEKTOROWE 

– Referencyjna elektrownia bezemisyjna i bezodpadowa 

– Poligeneracja - technologie węglowe dla przemysłu chemicznego 
i energetyki 
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HORIZON 2020 
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1. Półprzezroczyste jednozłączowe ogniwa fotowoltaiczne i 

wysokowydajne nieprzezroczyste ogniwa tandemowe na bazie 

materiałów perowskitowych do zastosowań BIPV i BAPV. 

SAULE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

2. Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie 

potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł 

energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych 

kategorii odbiorów sterowalnych.   TAURON Ekoenergia 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

3. Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw 

paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających 

możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-

gas. TAURON Wytwarzanie S.A. 

4. Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z 

zastosowaniem wysokoefektywnych komponentów 

polimerowych. SBB Energy Spółka Akcyjna,"Elektrownia Pątnów 

II" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

5. Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy 

ograniczonych nakładach inwestycyjnych. RAFAKO S.A,BIURO 
STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-

KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH,TAURON 

WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA  

6. Opracowanie wysokosprawnej technologii przetwarzania 

odpadów (w tym RDF) bogatych w poliolefiny na paliwa płynne 

oraz komponenty chemiczne w oparciu o innowacyjny układ 

pre- oraz post-reakcyjny. Green Park VI Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

  
  
  
  
 

 

  

PROGRAMY SEKTOROWY. I konkurs 

7. Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii 

zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii 

elektrycznej. ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

8. Magazyn energii adaptujący farmę PV do pracy w 

inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. 

PGE Energia Odnawialna S.A.,CIM-mes Projekt Sp. z o.o.  
9. Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni 

kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) 

dla energetyki rozproszonej . TERMO2POWER SPÓŁKA 

AKCYJNA. 

10. Magazyn energii adaptujący farmę PV do pracy w 

inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. PGE Energia 

Odnawialna S.A.,CIM-mes Projekt Sp. z o.o.  

  
  

 
 
  

  

  

Tematyka zróżnicowana. Nakłady 

stosunkowo niewielkie. Mała ilość 

tematów związanych z energetyka 

scentralizowaną i wymaganiami 

konkluzji BAT. Duże zainteresowanie 

zagadnieniami magazynowania 

energii 
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PAKIET ZIMOWY 

 

Wobec dużej dynamiki zmian technologicznych w energetyce podstawowym 

problem jest określenie sposobu transformacji od obecnego stanu technologicznego 

do stanu pożądanego z punktu widzenia efektywności energetycznej, ekologicznej i 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. Istnieje wiele ograniczeń i niepewności. 

Ważną ograniczenia wynikają z polityki klimatycznej. Dla perspektywy krótko i 

średnioterminowej istotnym warunkiem kształtowania ścieżki technologicznej jest 

ograniczenie emisji ditlenku węgla do 550 mg / kWh wytworzonej energii 

elektrycznej. Ogranicza to inwestycje w zakresie technologii węglowych. Możliwe 

są instalacje węglowe z częściowym wychwytem CO2 lub układy wielopaliwowe ( 

węglowo – gazowe, węglowo – biomasowe, węgiel + odpady). Wymagane są 

badania optymalizujące te struktury technologiczne. W obecnym stanie rozwoju 

technologii ( brak dojrzałych technologii magazynowania energii) nie jest możliwy 

bezpieczny system energetyczny oparty tylko o źródła odnawialne. Muszą być one 

rezerwowane przez źródła regulowane. Z tego powodu określenie właściwego 

miksu technologicznego ma podstawowe znaczenie.  Polskie ośrodki badawcze i 

przemysłowe nie powinny rezygnować z ustalenia takiej ścieżki technologicznej, 

która gwarantowała konkurencyjność innowacyjność i ekonomiczna polskiej 

energetyki. 
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MAGAZYNOWANIE ENERGII 

, Ogniwa 

paliwowe 

Różne opcje energetyczne. Dobór i  

optymalizacja struktur 

technologicznych. Analizy 

ekonomiczne dla różnych opcji 

współpracy z magazynem i siecią 

energetyczną  

 

 

Problematyka 

transportu, 

skład mieszanki, 

ładowanie 

 

 
Technologia przygotowania magazynu 

 
Termodynamika złoża, 

Ładowanie, rozładowanie. 

 

 

 

 

 

System i bezpieczeństwo 

transportu 

 

16 XIII Konferencja Naukowo – Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA W ENERGETYCE I  CIEPŁOWNICTWIE 



ENERGETYKA WODOROWA 
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Czas, rok 

Inst. przenośne Transport Inst. stacjonarne

Przykładem są kompleksowe badania prowadzone w  Projekcie: Magazynowanie energii w postaci wodoru w 

kawernach solnych (Konsorcjum Hestor: Grupa LOTOS SA – Lider, Akademia Górniczo – Hutnicza w 

Krakowie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP", Politechnika 

Śląska, Politechnika Warszawska). Program obejmuje zagadnienia wytwarzania (elektroliza), transportu, 

magazynowania (poszukiwanie kawern solnych, ładowanie, wyładowanie, scenariusze energetycznego 

wykorzystania wodoru ). Program jest w trakcie realizacji. Z innych badan należy wymienić analizy 

dotyczące wskazań perspektywicznych struktur geologicznych do magazynowania wodoru  oraz analizy 

systemowe różnych opcji energetycznego wykorzystania wodoru. 
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Zagadnienia  

• Programy badawcze instytucji przemysłowych  

• Ich komplementarność z polityką gospodarczą, priorytetami badawczymi 

formułowanymi przez różne dokumenty 

• Dyskusja ze środowiskami naukowo-badawczymi celem uzgodnienia zakresu 

badań i skutecznego ich realizacji 

• Potencjał badawczy i laboratoryjny 

• Hierarchizacja celów i ustalenie priorytetów 

• Konsekwencja realizacyjna 

• Nacisk konkluzji BAT i bieżących problemów eksploatacyjnych  

• Kształcenie i przekonywanie otoczenia  
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KSZTAŁCENIE 

Uczelnie, śledząc zmiany w głównych obszarach swej odpowiedzialności za kształcenie,  ciągle 

poszukują nowych rozwiązań programowych, służących lepszemu dopasowaniu sylwetki 

absolwenta do zmian społeczno - gospodarczych i pełniejszemu wykorzystaniu potencjału 

merytorycznego swych pracowników. Wysiłki te doprowadziły między innymi do uruchomienia 

studiów Energetyka (z propozycją rozpoczęcia starań o uruchomienie tego kierunku wystąpił 

nasz Wydział już w czasie  XV Zjazdu Termodynamików -1993). Został on uruchomiony w 2002, 

zaś Wydział rozpoczął kształcenie w zakresie studiów stacjonarnych magisterskich od 

01.10.2003r. Pierwsi absolwenci opuścili Wydział w roku akademickim 2008/2009(159 mgr inż. i 

10 inż.). Studia niestacjonarne I stopnia zaoczne uruchomiono  od roku akad. 2005/2006 . Łączna 

liczba absolwentów na studiach stacjonarnych przekroczyła liczbę 500. Obecnie uprawnienia dla 

kształcenia energetyków na studiach I i II stopnia ma kilka Wydziałów. Kilka Wydziałów ma 

także uprawnienia kształcenia dr n.t , 3 Wydziały dr hab. Uprawnienia formalne to jedna strona 

zagadnienia. Odpowiedniość zakresu kształcenia do dynamicznie zmieniającej się energetyki to 

druga sprawa. W tym zakresie konieczne są ciągłe wysiłki doskonalące. 
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• Rozwój metod określenia potencjału termodynamicznego, ekologicznego i ekonomicznego  

nowych klas technologii energetycznych – zwiększenie kompetencji w zakresie wspomagania 

decyzji inwestycyjnych i rozwoju dydaktyki 

• Energetyka źródeł odnawialnych (nowe metody uszlachetniania biomasy, nowe generacje 

urządzeń i silników). Systemy integracji technologii źródeł odnawialnych z energetyką 

systemową 

• Badania nad technologiami  magazynowania energii 

• Energetyka wodorowa( produkcja wodoru, jego magazynowanie, sprężanie i transport, ogniwa 

paliwowe stacjonarne i mobilne w transporcie, spalanie wodoru w turbinach gazowych i 

silnikach tłokowych inne) 

• CCU 

• Inteligentne zarządzanie zużyciem energii (sieci inteligentne, udział odbiorców, energetyka 

prosumencka ), 

• Koncepcje i budowa układów energetycznych opartych o nowe procesy fizyko chemiczne i 

koncepcje integracyjne 

• Maszyny i urządzenia w termicznej utylizacji odpadów i paliw gorszej jakości 

• Nowe konstrukcje maszyn i urządzeń energetycznych(silniki cieplne i  przepływowe maszyny 

robocze, urządzenia kotłowe i inne) dla nowych technologii energetycznych, w tym dla 

energetyki skali prosumenckiej 

• Optymalizacja i kontrola procesów eksploatacyjnych 

• Doskonalenie algorytmów oceny bezpieczeństwa technologicznego i informacyjnego w zakresie 

energetyki 

• Racjonalizacja użytkowania energii 

 

KSZTAŁCENIE c.d. 
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WNIOSKI 

W tym kontekście  podstawowym obowiązkiem jest nieustanna dyskusja nad 

optymalnym, w danych warunkach, wyborem kierunków badań naukowych i 

działalności  technicznej oraz ciągłe podejmowanie prób doskonalenia procesu 

kształcenia. Bardzo istotnym, wobec ograniczonych środków na badania i 

wdrożenia,  jest także poszukiwanie najefektywniejszych sposobów współdziałania  

instytucji przemysłowych i środowiska naukowo - badawczego. Od aktywności i 

skuteczności w tych dziedzinach zależy czy będziemy w stanie wnieść do rozwoju 

technologicznego energetyki nowe  i oryginalne wartości, czy też skażemy się na 

adaptację rozwiązań innych. Racjonalne przyspieszenia transformacji systemu 

energetycznego wymaga ciągłego poszerzenia wiedzy w społeczeństwie. Tylko w 

ten sposób można uniknąć powstania wrogości wobec jednej klasy technologii i 

przecenienia roli innych. Jest to zadanie kierowane nie tylko do całego systemu 

edukacji ale także polityków i działaczy gospodarczych . 
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Wskaźniki rezultatu 
Wartość 

docelowa 

1. 

Liczba wdrożeń nowych produktów opracowanych podczas realizacji programu, w tym: technik, 

technologii, modeli, planów, wyrobów, usług udokumentowanych w ciągu 5 lat od zakończenia 

realizacji programu  

150 

2. 
Liczba patentów oraz wzorów użytkowych uzyskanych przez przedsiębiorstwa w wyniku realizacji 

programu w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji programu 
38 

3. 

Liczba wdrożonych rozwiązań w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji programu, będących wynikiem 

prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach PBS, wpływających na ograniczenie poziomu 

zanieczyszczeń w sektorze elektroenergetycznym  

44 

4. 

Liczba wdrożonych rozwiązań w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji programu, będących wynikiem 

prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach PBSE, wpływających na zwiększenie udziału 

energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE)  

18 

5. 

Liczba wdrożonych rozwiązań w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji programu, będących wynikiem 

prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach PBSE, wpływających na zwiększenie 

efektywności energetycznej sektora elektroenergetycznego  

27 

6. 

Liczba wdrożonych rozwiązań w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji programu, będących wynikiem 

prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach PBSE, związanych z obszarem inteligentnej 

energii  

28 

7. 
Liczba wdrożonych rozwiązań w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji programu, będących wynikiem 

prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach PBSE, związanych z energetyką prosumencką 
33 



PwC 
5 grudnia 2014 

WSKAŹNIKI PROGRAMU PBSE 

22 

Wskaźniki produktu 
Wartość 

docelowa 

1. Liczba zrealizowanych projektów badawczych dofinansowanych ze środków PBSE 250 

2. 
Liczba nowych rozwiązań opracowanych podczas realizacji programu, w tym m.in.: technik, 

technologii, modeli, planów, wyrobów, usług  
150 

3. 
Liczba zgłoszeń patentowych oraz zgłoszeń wzorów użytkowych dokonanych w wyniku realizacji 

programu  
75 

4. 
Wartość środków przeznaczonych na badania i rozwój wśród przedsiębiorstw zaangażowanych w 

realizację projektów 
1.377.950.000 
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maj 2015: 
rozpoczęcie 

programu 

grudzień 2023: 
zakończenie 

programu 

prace badawcze 

Harmonogram programu obejmuje dwie najważniejsze daty definiujące ramy czasowe programu.  

Pierwszą z nich jest rozpoczęcie programu, prognozowane na początek maja 2015 roku a drugą 

zakończenie, połączone z podsumowaniem wyników programu, w grudniu 2023 roku. 


