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Czemu sCzemu s łłuuŜąŜą Narodowe Platformy Narodowe Platformy 
Technologiczne ?Technologiczne ?

� Promocja kraju i jednocze śnie przyspieszenie  integracji europejskiej  
(np. budownictwo).

� Nawiązywanie kontaktów z regionalnymi i lokalnymi partne rami .

� Uaktywnienie sektora (np. budowlanego) oraz skierow anie go w 
kierunku nowych rozwi ązań technologicznych.

� Zdefiniowanie  komplementarnej listy potrzeb naukow ych.

� Przygotowanie i wdro Ŝenie narodowych i regionalnych programów 
naukowych.

� Rozpoznanie luki pomi ędzy narodowymi i europejskimi przepisami, 
które mog ą przyczyni ć się do poprawy wdra Ŝania innowacji.

� Zidentyfikowanie i polepszenie narodowych projektów  pomocy 
finansowej dla wybranego sektora. 

� Ułatwienie dost ępu do mi ędzynarodowych projektów, partnerów i 
funduszy (7. PR, EurekaBuild, etc.). 



� Uruchomiona jako pierwsza 
narodowa Platforma 
Technologiczna Budownictwa w 
Europie. 

� Skupia si ę na wiod ących firmach, 
ośrodkach badawczych, 
instytutach naukowych, etc. 

� Prowadzi Bran Ŝowy Punkt 
Kontaktowy dla budownictwa.

Polska Platforma Polska Platforma 
Technologiczna BudownictwaTechnologiczna Budownictwa



UdziaUdzia łł Polskiej Platformy TechnologicznejPolskiej Platformy Technologicznej
Budownictwa w Europejskiej Platformie Budownictwa w Europejskiej Platformie 
Technologicznej BudownictwaTechnologicznej Budownictwa (ECTP)(ECTP)

� ASM – partner ECTP Support Group, AG SMEs
� 13 Narodowych Platform – reprezentanci w  ECTP Worki ng Group i 

Zespołach Tematycznych
� Koordynator 17 Narodowych Platform Technologicznych
� ASM odpowiedzialny za rozszerzanie sieci ECTP
� Partner projektu Enable – monitoring sieci ECTP (auto r raportu 

„Monitoring system of NTPs. Summary report on diversi ty and market 
characteristics of the NTPs”, „History of extending the EC TP 
network”)

� Koordynator „ European Branch Clusters ” wspólnej inicjatywy sieci 
ECTP

� Wiod ący partner w projekcie Eurekabuild
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Reprezentanci Narodowych Platform Technologicznych Reprezentanci Narodowych Platform Technologicznych 
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Europejskiej Platformie Technologicznej BudownictwaEuropejskiej Platformie Technologicznej Budownictwa



Cele Cele 
Polskiej Platformy Technologicznej Polskiej Platformy Technologicznej 

BudownictwaBudownictwa

� Udział w pracach ECTP – SRA

� Budowanie spójno ści strategii, programów i funduszy 
pomi ędzy standardami polskimi i krajami UE

� Czynny udział w europejskich programach badawczych

� Budowanie pomostu pomi ędzy nauk ą i przemysłem

� Udział MŚP w programach innowacyjnych

� Transfer wiedzy i technologii

� Udział w narodowych programach strukturalnych



KorzyKorzy śści z poci z po łąłączenia z ECTPczenia z ECTP

� Budowa programu ERA dla budownictwa ze wszystkimi k rajami 
Europy

� Stworzenie sieci udziałowców w rozwoju sektora budo wlanego w 
Europie

� Wymiana informacji pomi ędzy ECTP i NTPs

� Stworzenie ł ącznika pomi ędzy Regionalnymi Strategiami 
Innowacyjnymi i Europejsk ą Strategi ą Innowacji dla budownictwa

� Stworzenie wysokiej jako ści Ŝycia w poszczególnych krajach Europy

� Stworzenie ł ącznika pomi ędzy Krajowymi Punktami Kontaktowymi i 
Europejskimi Programami Badawczymi dla budownictwa

� Przejęcie rozwi ązań ECTP w krajach Europy

� Promowanie ECTP na płaszczy źnie narodowej



Struktura Polskiej Platformy Technologicznej Struktura Polskiej Platformy Technologicznej 
BudownictwaBudownictwa

Komitet
Współpracy

Zespoły Tematyczne

Zespoły Zadaniowe

Sekretariat

Koordynator

Komitet
SterującyBadania

i Transfer Wiedzy

Miasta i Budynki

Infrastruktura

ZrównowaŜony
Rozwój, Zdrowie
i Bezpieczeństwo

Materiały

Dziedzictwo
Kulturowe

Technologie
Informatyczne

i Społeczeństwo Informacyjne

Środowisko 
BranŜowe

UŜytkownicy Środowisko Naukowe,
Sieci, Platformy

Regionalne Strategie
Innowacyjne

Promocja



SUPPORT GROUP ECTP SUPPORT GROUP ECTP 
KOORDYNACJA KOORDYNACJA NTPNTP’’ss
ADVISORY GROUP ADVISORY GROUP SMEsSMEs
EUREKABUILD WP1EUREKABUILD WP1

ZESPOŁY TEMATYCZNE ECTP: 

Atutor integracja cyfrowa, Politechnika 
Warszawska

FA ICT

Politechnika Łódzka – Wydział Budownictwa, 
Architektury i InŜynierii Środowiska                                                       

FA Cultural Heritage

AGH – Katedra Technologii Ceramiki, Wydział
InŜynierii Materiałowej i Ceramiki

FA Materials

Saint Gobain Isover Polska, 
PAN – Instytut Podstawowych Problemów 
Techniki

FA Quality of Life

Prochem S.A., Politechnika WrocławskaFA Underground Construction

Instytut Techniki Budowlanej, Opoczno S.A.FA Cities & Buildings

ASM – Centrum Badań i Analiz 
Rynku Sp. z o.o.





PProjektyrojekty i programy zi programy z łłooŜŜone przezone przez PPTBPPTB

� Strategiczna agenda badawcza

� BUILD - NOVA

� SPO – RZL 2.3 projekt „Akademia Budownictwa 

� EUREKA Umbrella – Eurekabuild

� Foresight dla budownictwa

� Krajowy Program Ramowy (Miasto Jutra)

� 7. PR – 17 aplikacji w 2007 r.



BUILD NOVABUILD NOVA

,,Budowanie innowacji w sektorze budowlanym,,Budowanie innowacji w sektorze budowlanym ””

Celem projektu jest wsparcie firm sektora budowlanego w znalezieniu najbardziej odpowiednich, 
dostępnych źródeł finansowania ich działań w zakresie innowacji oraz - pomoc inwestorom 
finansowym w zrozumieniu innowacji w budownictwie, ich potencjału rynkowego i 
technologicznego

Cel zostanie zrealizowany przez:

• Stworzenie sieci składającej się z trzech grup: firm budowlanych, instytucji związanych z 
rozwojem nowych technologii na rzecz sektora inwestorów – sektora finansowego

• Prowadzenie analiz i zdefiniowanie czynników wpływaj ących na sukces oraz barier we 
wprowadzaniu innowacji w budownictwie . Pozwoli to na opracowanie przewodników dla MŚP 
w zakresie wprowadzania i finansowania innowacyjnych rozwiązań i produktów w firmie

• Organizacj ę Forum Biznesu w całej Europie i zaangaŜowanie róŜnych grup, które interesują się
tematem innowacji w budownictwie i ich finansowaniem

• Przekazywaniem wiedzy i najlepszych wzorców w zakresie innowacji z innymi sieciami, 
organizacjami i projektami 

Członkowie sieci uzyskują m.in.:
• kontakt z ponad 500 organizacjami sektora budowlanego w Europie
• moŜliwość włączania się do projektów finansowanych ze źródeł europejskich
• informacje o dostępnych instrumentach finansowania innowacji
• informacje o nowych technologiach i innowacyjnych projektach w budownictwie
• moŜliwość nawiązania współpracy z instytutami badawczymi, firmami i instytucjami finansującymi 

na poziomie krajowym i europejskim



REGCON: REGCON: Support action for innovation driven clusters in Support action for innovation driven clusters in 
Construction. (FP7)Construction. (FP7)

� 15 partnerów z 5 krajów (Grecji, Finlandii, Słowacji, Hiszpanii i Polski) 

� Główną ideą REG CON jest postęp koncepcji jednoczenia regionów Europy 

� Celem projektu jest regionalne oddziaływanie  na głównych udziałowców w takich 
kategoriach jak: przemysł, badania naukowe, branŜa komercyjna czy  władze lokalne

� Głównym tematem projektu jest budownictwo

� Praca REG CON jest zbliŜona z celami przyjętymi przez ECTP, a zwłaszcza NTP i 
będzie głównym narzędziem do promocji strategii ECTP  oraz  wdroŜenia jej  na 
szczeblu narodowym 

� W ramach projektu stworzone zostaną optymalne warunki dla rozwoju 3 
regionalnych klastrów w budownictwie

� Projekt będzie pierwszym krokiem do kreacji grup budownictwa w krajach Europy i 
przykładem dla kolejnych Narodowych Platform



Studia podyplomoweStudia podyplomowe przy Politechnice przy Politechnice ŁŁóódzkiej dzkiej 
"Ochrona historycznych struktur budowlanych""Ochrona historycznych struktur budowlanych"

(program studi(program studióów opracowywany w ramach w opracowywany w ramach 
ZT Dziedzictwo Kulturowe PPTB. ZT Dziedzictwo Kulturowe PPTB. 

Studia ruszyStudia ruszyłły od semestru letniego 2006/2007. y od semestru letniego 2006/2007. 
NabNabóór trwa.r trwa.



PromoPromo cjacja PPTBPPTB

� Coroczna ekspozycja podczas 
MTP BUDMA 

� Publikacja PPTB na płytach CD 
CD (2 wersje językowe)

� Artykuły prasowe w pismach 
branŜowych

� biuletyn
� business forum

� konkurs fotograficzny



II edycja ogII edycja og óólnopolskiego konkursu lnopolskiego konkursu 
fotograficznego PPTBfotograficznego PPTB

„Człowiek i budownictwo – synergia”



WspWsp óółłpraca przedsipraca przedsi ęębiorstw, uczelni i regionalnych biorstw, uczelni i regionalnych 
jednostek administracji dla pozyskiwania funduszy jednostek administracji dla pozyskiwania funduszy 
unijnych. Najlepsze innowacyjne rozwiunijnych. Najlepsze innowacyjne rozwi ąązania ICT w zania ICT w 

budownictwie. budownictwie. 

MTP BUDMA 2008MTP BUDMA 2008
22 stycznia 200822 stycznia 2008

Konferencja organizowana przez:Konferencja organizowana przez:



Dlaczego warto zostaDlaczego warto zosta ćć partnerem PPTB?partnerem PPTB?

DLA NAUKIDLA NAUKI

� Promocja własnych dokonań.

� Przegląd zapotrzebowań
gospodarki na produkty i 
usługi badawcze – moŜliwość
nawiązania kontaktu z 
potencjalnym partnerem

� Łatwiejszy przepływ 
informacji o potrzebach firm 
do instytucji naukowych

� MoŜliwość dostosowania 
oferty badawczej do 
zapotrzebowania 
przedsiębiorstw

� Korzyści finansowe

DLA PRZEMYSDLA PRZEMYS ŁŁUU

� Zapoznanie się z ofertą
jednostek naukowych

� MoŜliwość przedstawienia 
swojego zapotrzebowania

� Łatwe nawiązanie kontaktu z 
potencjalnym parterem z 
sektora nauki 

� MoŜliwość wyszukania 
partnera z podobnymi 
potrzebami w celu stworzenia 
konsorcjum

� Umocnienie pozycji i promocja 
firmy na rynku krajowym i 
europejskim

� Znaczny wpływ na 
kształtowanie polityki B + R i 
budowę priorytetów 
programów naukowych

� Korzyści finansowe



DziDzięękujkuj ęę za uwagza uwag ęę

Dorota Szykulska-Paprocka

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Polska Platforma Technologiczna Budownictwa

ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

e-mail: d.paprocka@asm-poland.com.pl
office@pptb.pl

www.pptb.pl


