Projekt:

"Foresight w zakresie priorytetowych
i innowacyjnych technologii
zagospodarowywania odpadów
pochodz¹cych z górnictwa
wêgla kamiennego"
Realizacja projektu obejmuje trzy priorytetowe obszary badawcze,
koordynowane przez odrêbne jednostki powo³anego konsorcjum.
Wska¿¹ one scenariusze rozwoju priorytetowych i innowacyjnych
technologii odpadowych wynikaj¹cych z:
wydobycia wêgla kamiennego  IMBiGS
przeróbki wêgla kamiennego  Politechnika l¹ska
udostêpniania wêgla kamiennego  AGH

www.foresight-ogwk.pl

O projekcie

Realizacja projektu Foresight w zakresie priorytetowych
i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodz¹cych z górnictwa wêgla kamiennego"
koncentrowaæ siê bêdzie na zidentyfikowaniu kierunków
badañ naukowych i prac rozwojowych w zakresie odpadów
pochodz¹cych z górnictwa, maj¹cych na celu zdynamizowanie zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego kraju.
Pozyskana wiedza pozwoli na ukierunkowanie badañ
naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mog¹
mieæ du¿y wp³yw na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju. Okres realizacji projektu wynosi 30
miesiêcy (od 1.04.2009 do 30.09.2011).

Cele projektu

G³ównym celem projektu Foresight jest identyfikacja
wiod¹cych technologii zagospodarowania odpadów
górniczych o znaczeniu strategicznym, których rozwój
w nastêpnych 20 latach bêdzie priorytetowy dla Polski oraz
opracowanie scenariuszy ich rozwoju poprzez zastosowanie usystematyzowanej metodyki badawczej.
Wskanikami weryfikuj¹cym cel projektu bêd¹ opracowane
scenariusze rozwoju priorytetowych i innowacyjnych
technologii zagospodarowywania odpadów z górnictwa
wêgla kamiennego oraz opracowany raport nt. strategii
rozwoju bran¿y zagospodarowywania odpadów z górnictwa
wêgla kamiennego.

Etapy realizacji










Etap I: Powo³anie struktur zarz¹dzania projektem
i uruchomienie projektu.
Etap II: Badanie i diagnoza stanu obecnego rozwoju
technologii, w zakresie zagospodarowania odpadów
w górnictwie.
Etap III: Opracowanie metodyki oceny kompetencji
oraz wybór Kluczowych Ekspertów.
Etap IV: Badanie kluczowych kierunków rozwoju
w obszarze zagospodarowania odpadów z górnictwa
wêgla kamiennego.
Etap V: Wstêpna weryfikacja wyników badañ poprzez
konsultacje spo³eczne.
Etap VI: Synteza wyników badañ i prognozowanie
mo¿liwych scenariuszy.
Etap VII: Upowszechnianie wyników badañ wraz
z wynikami projektu.

Konsorcjum

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w sk³ad którego
wchodz¹ 3 jednostki ze sfery nauki:
1. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego  jednostka koordynuj¹ca projekt,
2. Akademia Górniczo-Hutnicza,
3. Politechnika l¹ska.
S¹ to czo³owe jednostki naukowe zajmuj¹ce siê
przedmiotow¹ problematyk¹ i od wielu lat wp³ywaj¹ce na
rozwój technologii w tym zakresie.
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Eksperci

Uczestnicy konsorcjum posiadaj¹ kontakty zarówno
z krajowymi jak i z zagranicznymi partnerami z przemys³u
i ze wiata nauki, dziêki czemu mo¿liwe bêdzie w³¹czenie
do realizacji projektu najlepszych specjalistów  ekspertów
w dziedzinie objêtej projektem. Czêæ osób zaanga¿owanych w realizacjê projektu posiada tak¿e dowiadczenie
w realizacji projektów typu foresight.
W III etapie po opracowaniu metodyki oceny kompetencji
i opracowaniu bazy danych ekspertów zostan¹ wybrani
Kluczowi Eksperci  36 osób  oraz Eksperci Dodatkowi 
po 50 osób do ka¿dego obszaru priorytetowego projektu.
Pe³ny wykaz ekspertów bior¹cych udzia³ w projekcie bêdzie
dostêpny w odpowiednim czasie na stronie internetowej
projektu  www.foresight-ogwk.pl.

Rezultaty

Realizacja projektu zakoñczona zostanie zorganizowaniem
konferencji podsumowuj¹cej rezultaty projektu. W czasie
trwania ca³ego projektu prowadzony bêdzie w sposób
ci¹g³y monitoring jego realizacji oraz promocja. Na
zakoñczenie powstanie raport koñcowy.
Wyniki projektu bêd¹ wykorzystane przez jednostki sektora
publicznego i prywatnego. Pozwol¹ one na w³aciwe
ukierunkowanie technologii rozwijanych i wykorzystywanych w przysz³oci przez te podmioty. Potencjalnymi
odbiorcami, zainteresowanymi wdra¿aniem wyników
projektu s¹:
 administracja samorz¹dowa ró¿nego szczebla
(urzêdy marsza³kowskie, powiatowe, gminne),
 placówki naukowo-badawcze,
 przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w obszarze odpadów
pochodz¹cych z górnictwa.

Patroni medialni





"Przegl¹d Górniczy"  miesiêcznik, wyd. Zarz¹d G³ówny
StowarzyszeniaIn¿ynierów i Techników Górnictwa,
"Ekologia Przemys³owa" kwartalnik, wyd. Elamed,
"INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie" 
 miesiêcznik, wyd. "Inframedia" Anna Krawczyk,
"Przegl¹d Mechaniczny"  miesiêcznik naukowotechniczny, istnieje od 1935 r., wyd. IMBiGS, pod
patronatem Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Mechaników Polskich.

Kontakt

Ewa ¯bikowska  Lokalny Kierownik Projektu
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 843-59-51, fax 22 853-21-80
e-mail: e.zbikowska@imbigs.org.pl
www.foresight-ogwk.pl

