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G∏ównym zadaniem
ECTP, która pojawi-
∏a si´ wiosnà 2003 r.
dzi´ki Europejskiej

Radzie ds. Rozwoju i Innowacji
w Budownictwie (ECCREDI),
jest po∏àczenie indywidual-
nych wizji rozwoju sektora po-
szczególnych paƒstw europej-
skich i stworzenie jednej,
wspólnej strategii prowadzàcej
do umocnienia pozycji sektora
budowlanego wÊród innych
obszarów b´dàcych kluczowy-
mi w rozwoju gospodarki, tak
na poziomie narodowym, jak
i europejskim. 

Cele ECTP realizowane sà
g∏ównie poprzez promocj´
i upowszechnianie informacji
o dost´pnych êród∏ach finanso-
wania prac badawczych, które
pozwolà firmom i oÊrodkom na-
ukowym na skuteczne konkuro-
wanie na jednolitym rynku eu-
ropejskim, a nawet Êwiatowym. 

G∏ównymi adresatami dzia-
∏aƒ ECTP sà przedsi´biorstwa,
jednostki badawczo-rozwojo-
we, uczelnie zwiàzane z bran-
˝à budowlanà, ale tak˝e
wszystkie tzw. instytucje oto-
czenia biznesu, które wspierajà
rozwój sektora budowlanego. 

Wymierny efekt
Polska Platforma Technolo-

giczna Budownictwa, a w∏aÊci-
wie jej koordynator – firma
ASM-Centrum Badaƒ i Analiz
Rynku Sp. z o.o. – odpowiada
za tworzenie tzw. networkin-
gu, rozszerzanie sieci, wymia-
n´ informacji i doÊwiadczeƒ. 

To dzia∏anie przynios∏o wy-
mierny efekt. Obecnie ECTP
zrzesza ponad 1000 partnerów
– reprezentantów niemal
wszystkich krajów europej-
skich, którzy poprzez udzia∏

w mi´dzynarodowych spotka-
niach zespo∏ów tematycznych
oraz grup roboczych tworzà-
cych struktur´ ECTP, a tak˝e
aktywnà dyskusj´ nad poru-
szanymi tematami przenoszà
na grunt krajowy najlepsze
rozwiàzania i doÊwiadczenia
europejskie z obszaru budow-
nictwa. 

Struktura ECTP (rys. 1) to
przede High Level Group
(HLG), czyli grupa zarzàdcza,
odpowiadajàca za ostateczne
strategiczne decyzje, przedsta-
wiciele w∏adz narodowych
i europejskich powiàzanych
z sektorem budowlanym. Sup-
port Group (SG) to wybrana
grupa reprezentantów narodo-
wych platform oraz wszystkich
zespo∏ów zadaniowych wyst´-
pujàcych w strukturze. Obec-
nym przewodniczàcym Sup-

port Grup jest Hiszpan dr Jesus
Santiago Rodriguez.

Najwa˝niejsze 
dokumenty
Europejska Platforma Tech-

nologiczna Budownictwa dzi´-
ki kilkuletniej, wytrwa∏ej pracy
reprezentantów zarówno prze-
mys∏u, jak i nauki znacznie
wzmocni∏a pozycj´ budownic-
twa wÊród innych sektorów.
Praktycznym odzwierciedle-
niem tego oddzia∏ywania jest
istotna iloÊciowa oraz warto-
Êciowa poprawa udzia∏u og∏a-
szanych konkursów dla projek-
tów o tematyce zwiàzanej z bu-
downictwem. 

Uda∏o si´ to osiàgnàç dzi´ki
opracowaniu przez partnerów
platformy dokumentu Strate-
giczne Obszary Badawcze dla
bran˝y budowlanej wraz ze
wskazaniem potencjalnych
mo˝liwoÊci ich finansowania

poprzez europejskie i narodo-
we fundusze. Dokument ten
przedstawiony zosta∏ odpo-
wiednim dyrektoriatom Komi-
sji Europejskiej i stanowiç b´-
dzie strategiczny dokument re-
ferencyjny przy tworzeniu pro-
gramów pracy i og∏aszaniu ko-
lejnych konkursów w 7. Pro-
gramie Ramowym. Dost´pny
jest na stronie Europejskiej
Platformy Technologicznej Bu-
downictwa (www.ectp.org). 

Warto równie˝ wspomnieç,
˝e Polska Platforma wypraco-
wa∏a swój (to jest dostosowany
do specyfiki polskiego budow-
nictwa, a jednoczeÊnie zbie˝ny
z europejskim) plan najwa˝-
niejszych obszarów badaw-
czych. Dokument ten dost´pny
jest u koordynatora platformy,
firmy ASM (www.asm-poland.
com.pl). 

Narz´dzia wspierania
rozwoju
Zarówno Europejska, jak

i Polska Platforma Technolo-
giczna Budownictwa to swego
rodzaju forum wymiany do-
Êwiadczeƒ, myÊli, technologii,
innowacyjnych rozwiàzaƒ
oÊrodków badawczych i firm
z ca∏ej Europy, a tak˝e dost´p
do szerokiego grona ekspertów
i wybitnych postaci Êwiata na-
uki i przemys∏u, których wk∏ad
w budow´ potencja∏u konku-
rencyjnego krajów jest po-
wszechnie uznany. 

Platformy s∏u˝à równie˝ pro-
mocji narz´dzi wspierajàcych
rozwój sektora budowlanego.
Niektóre z nich to: 
• PPrroojjeekkttyy  bbaaddaawwcczzee  ww rraammaacchh

EEuurrooppeejjsskkiicchh  PPrrooggrraammóóww  RRaa--
mmoowwyycchh
ECTP zach´ca wszystkich

cz∏onków sieci do aktywnego
uczestnictwa w sk∏adaniu

wniosków projektowych z ob-
szaru budownictwa przyczy-
niajàcych si´ do wzrostu po-
tencja∏u firm i oÊrodków na-
ukowo-badawczych w Euro-
pie. RównoczeÊnie ECTP ofe-
ruje swym cz∏onkom pomoc
w poszukiwaniu konsorcjum
przy wykorzystaniu bazy kon-
taktów ECTP, a tak˝e jego pro-
mocj´ na poziomie europej-
skim. 

Jako przyk∏ad pos∏u˝yç mo-
gà dwa realizowane przy
udziale partnerów Polskiej
Platformy projekty z obszaru
budownictwa. 

MMaannuuBBuuiilldd jest projektem fi-
nansowanym przez 6. Program
Ramowy. Partnerami w projek-
cie sà 23 organizacje, m.in. du-
˝e firmy sektora budowlanego,
takie jak Mostostal Warszawa
SA, hiszpaƒskie firmy FCC,

Innowacje 
w budownictwie

Polska oraz inne
platformy narodowe
budownictwa
wspó∏pracujà, tworzàc
Europejskà Platform´
Technologicznà
Budownictwa (ECTP).
Ta struktura skupia
najwa˝niejsze
publiczne i prywatne
instytucje oraz firmy
odpowiedzialne za
rozwój technologiczny
sektora budowlanego
dà˝àce do
podniesienia jego
konkurencyjnoÊci.
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Dragados oraz instytuty ba-
dawcze, jak Instytut Technolo-
gii Budowlanych ITB z War-
szawy, VTT z Finlandii czy
Fraunhofer z Niemiec. 

Celem projektu jest wsparcie
kluczowych zmian w budow-
nictwie. Mia∏yby one polegaç
na unowoczeÊnieniu procesu
budowy: od momentu powsta-
wania projektu, poprzez logi-
styk´, zwiàzanà z dostarcza-
niem materia∏ów na plac budo-
wy, a˝ po ich monta˝. 

W istocie ManuBuild to
skrót od nazwy „Open Buil-
ding Manufacturing” (ang.), co
w praktyce oznacza rozpo-
wszechnienie systemu budow-
nictwa prefabrykowanego, tzn.
prostego w monta˝u i wykorzy-
stujàcego w minimalnym stop-
niu sprz´t ci´˝ki. Takie podej-
Êcie skraca czas pracy oraz
zwi´ksza jej wydajnoÊç i bez-
pieczeƒstwo. U˝ytkownik b´-
dzie mia∏ mo˝liwoÊç zakupu
budynku o wysokiej jakoÊci
wykonania z mo˝liwoÊcià ela-
stycznej jego adaptacji. Wi´cej
informacji znajduje si´ na stro-
nie www.manubuild.org. 

ee--NNVVIISSIIOONN jest równie˝ fi-
nansowany z funduszy 6. Pro-
gramu Ramowego w priorytecie
2 IST – Technologie Spo∏eczeƒ-
stwa Informacyjnego. Polskim
partnerem z sektora budowla-
nego w projekcie jest m.in. fir-
ma Prochem SA z Warszawy. 

G∏ównym celem projektu 
e-NVISION jest opracowanie
innowacyjnej platformy e-Biz-
nesu dla MÂP. W przysz∏oÊci
modele biznesowe b´dà stawa-
∏y si´ coraz bardziej otwarte,
globalne, dynamiczne, adapta-
cyjne i oparte na wspó∏pracy,
spójne. G∏ównà barierà dla
MÂP w wykorzystaniu tych na-
rz´dzi b´dzie brak metodologii
do wprowadzania e-Biznesu
do praktyki. 

Platforma przygotowana
w ramach projektu ma: umo˝li-
wiç firmom modelowanie i za-
adoptowanie konkretnych mo-
deli biznesowych; zintegrowaç
wszystkie aplikacje stosowane
w firmie; po∏àczyç prawne,
ekonomiczne, spo∏eczne i kul-
turalno-spo∏eczne us∏ugi, a do-
celowo zaproponowaç wspar-
cie ich udzia∏u w Europejskim

Modelu e-Biznesu. Platforma
e-Biznesu zostanie przygoto-
wana i przetestowana w euro-
pejskim sektorze budowlanym
i mieszkaniowym w trzech ró˝-
nych krajach europejskich.
Wi´cej informacji na stronie
www.e-nvision.org.
• PPrroojjeekktt  EEuurreekkaaBBuuiilldd

Projekt EurekaBuild (E!
3790) powsta∏ z inicjatywy
ECTP oraz narodowych plat-
form technologicznych bu-
downictwa jako parasol dla in-
nowacyjnych projektów ba-
dawczych z obszaru budow-
nictwa realizowanych w ra-
mach programu Eureka. 

Celem EurekaBuild jest pro-
mowanie innowacyjnych roz-
wiàzaƒ w zakresie technologii
i produktów, takich, które mo-
gà skutecznie wspieraç rozwój
rynku. Konsorcjum projektu
tworzy obecnie wi´kszoÊç kra-
jów europejskich, a ka˝dy kraj
posiada swoich dwóch repre-
zentantów. 

Mimo i˝ realizowane w mi´-
dzynarodowych konsorcjach,
projekty Eureka finansowane
sà ze Êrodków krajowych.
W Polsce instytucjà finansujà-

cà jest Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego. W ra-
mach EurekaBuild organizo-
wane sà warsztaty tematyczne,
odpowiednio do zdefiniowa-
nych priorytetów badawczych
ECTP. 
• WWssppóóllnnee  IInniiccjjaattyywwyy  TTeecchhnnoo--

llooggiicczznnee  nnaa  RRzzeecczz  EEnneerrggoo--
oosszzcczz´́ddnnyycchh  BBuuddyynnkkóóww
Celem tej inicjatywy jest

opracowanie i wdro˝enie
w budynkach i obszarach miej-
skich rozwiàzaƒ, które wyko-
rzystujàc potencja∏ techniczny,
ekonomiczny oraz spo∏eczny
pozwolà na redukcj´ o 50%
wskaêników zu˝ycia energii
przed rokiem 2030 zarówno
w nowych, jak i starych budyn-
kach. Osiàgni´cie tego efektu
wzmocni niezale˝noÊç energe-
tycznà paƒstw UE. 

Projekty ERA-NET majà na
celu integracj´ narodowych in-
stytucji finansujàcych projekty
badawcze i promujàcych bada-
nia w danych dziedzinach.
W 2007 r. w temacie tym
otwarto dwa konkursy: w ob-
szarze NMP (Budynki) oraz
Environment (Dziedzictwo
Kulturowe). 

• MMuullttiiddyyssccyypplliinnaarrnnaa  wwssppóó∏∏--
pprraaccaa  zz iinnnnyymmii  eeuurrooppeejjsskkiimmii
ppllaattffoorrmmaammii  tteecchhnnoollooggiicczz--
nnyymmii
Wspó∏praca ta dotyczy g∏ów-

nie zagadnieƒ energii w bu-
dynkach, zrównowa˝onego bu-
downictwa, standaryzacji w ra-
mach wspólnych projektów
badawczych. 

Ka˝dego roku ECTP organi-
zuje mi´dzynarodowà konfe-
rencj´, na której prezentowane
sà najnowsze osiàgni´cia
bran˝y budowlanej równie˝
w zakresie innowacji, a tak˝e
dotychczasowe osiàgni´cia
Platformy i jej cz∏onków. Ju˝
dzisiaj serdecznie zapraszamy
na to presti˝owe wydarzenie,
które odb´dzie si´ w dniach
19–20 listopada br. w Amster-
damie. 

Firmy i instytucje zaintere-
sowane innowacjami oraz
wspó∏pracà w ramach polskiej
i europejskiej platformy bu-
downictwa zapraszamy do od-
wiedzenia strony www.ectp.org
oraz kontaktu z biurem PPTB:
office@pptb.pl.

DDoorroottaa  SSzzyykkuullsskkaa--PPaapprroocckkaa
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