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Plan prezentacji:

- Strategia rozwoju badao w Instytucie Nenckiego 

- Koncepcja i główne cele projektu BIO-IMAGINE

- Dlaczego projekt BIO-IMAGINE jest ważny dla Instytutu

- BIO-IMAGINE, Mapa Drogowa ESFRI, PO IG 2007-2013

- Jak Instytut skorzysta z BIO-IMAGINE

- Jak Polska nauka może skorzystad z programu Możliwości?

- Dlaczego projekty w programie "RegPot" są tak ważne?

2



3

• 231 osób zatrudnionych, w tym:   
119 pracowników naukowych
(27 profesorów,  15 docentów, 
48 adiunktów, 29 asystentów) oraz 
112 pracowników pozanaukowych

• 118 doktorantów (około 15 
doktoratów rocznie)

• Ponad 360 publikacji rocznie – 10 na 
35 najczęściej cytowanych biologów 
polskich to naukowcy z Nenckiego 

• Ponad 60 grantów (w tym ponad 20 
zagranicznych, m. in. FP6 i FP7, FNP, 
EMBO, NCBiR, etc.)

Nencki w liczbach
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Struktura i obszary badawcze Instytutu Nenckiego

 Badania w dziedzinie neurobiologii na wszystkich poziomach         
– od molekularnego po systemowy (jedyna placówka w Polsce):   
4 zakłady, 31 nowoczesnych laboratoriów 

 Ogólnodostępne stanowiska badawcze, m.in.: Mikroskopii 
Konfokalnej, Cytometrii Przepływowej i Skaningowej, Mikroskopii 
Elektronowej, Testów Behawioralnych, Elektrofizjologii

 Priorytety badawcze Instytutu: neurobiologia, neurofizjologia, 
biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna

 Interdyscyplinarny charakter prac
 Przedmiot badao: układy o różnym stopniu złożoności 

(morfologicznie i funkcjonalnie) – całe organizmy tkankowe, 
tkanki, komórki, organelle komórkowe, ale również białka i geny

 Obrazowanie stanowi najczęściej stosowaną metodę badawczą 
na wszystkich poziomach – od molekuły do całego organizmu
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Strategia Rozwoju Instytutu

Badania w Instytucie Nenckiego 
koncentrują się na wyjaśnianiu procesów 
związanych z pamięcią, uczeniem się, 
zachowaniem, ruchem, rozwojem, 
starzeniem i śmiercią na wszystkich 
poziomach: od molekularnego poprzez 
komórkowe i całe organizmy zwierzęce. 

25 z 31 (80%) pracowni prowadzi       
badania mózgu.

Techniki obrazowania, w szczególności z 
wykorzystaniem mikroskopii świetlnej 
stanowią jedną z podstawowych metod 
badawczych aktywnie rozwijanych w 
Instytucie.
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Instytut Nenckiego i Programy Ramowe
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2 projekty, w tym Centrum Doskonałości BRAINS 

wartość projektów: 509 190 EUR

 6 PR

7 projektów, w tym koordynowany SSA SENECA

wartość projektów: 979 160 EUR

 7 PR

12 projektów, w tym RegPot BIO-IMAGINE

wartość projektów: 4 476 341 EUR



Instytut Nenckiego i Fundusze Europejskie

Fundusze Strukturalne (EFRR):

 10 projektów (3 jako Beneficjent, 7 jako Konsorcjant)

 Całkowita wartośd projektów: 74 648 166 PLN
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Instytut Nenckiego 
i Centrum Badao Przedklinicznych i Technologii (CePT)

 Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2 uczelnie wyższe i 7 instytutów naukowych

 Cel projektu: utworzenie czołowego w Europie Środkowej ośrodka badao bio-med

 10 ściśle współpracujących ze sobą 
środowiskowych centrów 
naukowych (100 mln euro)

 interdyscyplinarne badania 
podstawowe oraz badania 
dotyczące nowych metod 
diagnostycznych i terapeutycznych 
w odniesieniu do chorób układu 
krążenia, układu nerwowego oraz 
chorób nowotworowych i 
związanych z procesem starzenia



Koncepcja i główne cele projektu BIO-IMAGINE 

Projekt ma na celu uwolnienie potencjału badawczego Instytutu, 

wzmocnienie jego pozycji jako krajowego centrum kompetencji w 
dziedzinie bio-obrazowania oraz zacieśnienie współpracy 
pomiędzy Nenckim a wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie.

 Okres realizacji: 42 miesiące (styczeo 2011 – czerwiec 2014)

 Całkowita wartośd projektu: 3 623 666 EUR

 w tym dofinansowanie KE: 2 550 000 EUR
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 WP1 – Wzmocnienie potencjału kadrowego Instytutu poprzez 
zatrudnienie 13 doświadczonych naukowców

 WP2 – Dwustronna wymiana wiedzy i doświadczeo poprzez 
oddelegowania pracowników z/do laboratoriów w 
jednostkach partnerskich

 WP3 – Stymulacja innowacji i transferu technologii

 WP4 – Zakup aparatury badawczej

 WP5 – Warsztaty i konferencje

 WP6 – Promocja i popularyzacja nauki, w tym promocja Projektu

 WP7 – Zarządzanie Projektem

 WP8 – Ocena potencjału badawczego Instytutu, ocena 
rezultatów realizacji Projektu, przeprowadzona przez 
niezależnych ekspertów wyznaczonych przez KE
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- budowanie potencjału naukowego poprzez zatrudnianie młodych 
utalentowanych naukowców

- rozwój nowych kierunków badao

- przyciąganie ludzi powracających z za granicy

- stymulacja procesów innowacji 

WYZWANIA:

- zatrudnienie utalentowanych naukowców

- umożliwienie rozwoju kariery - ciągłośd

- dwa światy w jednym instytucie – motywacja?

- zapewnienie środków na prowadzenie badao

BIO-IMAGINE jest ważny i trudny dla Instytutu



BIO-IMAGINE i Fundusze Europejskie (2007-2013)

Filar 1: Nowa jakośd infrastruktury badawczej

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

- powierzchnia laboratoryjna, nowoczesny sprzęt, informatyzacja (hardware)

- nowe otwarte laboratoria środowiskowe, kooperacja, usługi dla przemysłu

Inwestycje na skalę dotąd w Polsce 
nieosiągalną 

Centrum Badao Przedklinicznych i 
Technologii (CePT)

100 mln Euro do 2013 r. 

Centrum Neurobiologii CePT
w Instytucie Nenckiego (15 mln Euro)

LUDZIE? TECHNOLOGIE? KNOW-HOW? 



BIO-IMAGINE, Mapa Drogowa ESFRI

Filar 2: Integracja z ERA i Infrastrukturami Pan-Europejskimi

Projekt Euro-BioImaging

Instytut Nenckiego jest partnerem 

Fazy Przygotowawczej 2011-2013; 
37 partnerów, 6M Euro 

Pan-Europejska Infrastruktura Badawcza 
Obrazowania Biologicznego i Medycznego:

- adaptacja najlepszych praktyk w zarządzaniu                                          
infrastrukturą w zakresie finansowania, dostępu,         
nowych technologii, współpracy z przemysłem itd.

- źródło nowych technologii i rozwiązao 

- networking (rekrutacja, wymiana naukowa, transfer wiedzy)



BIO-IMAGINE pozwoli Instytutowi Nenckiego

- zatrudnid ludzi na konkurencyjnych warunkach 

- skorzystad z wiedzy i doświadczenia liderów Euro-
BioImaging w pracach Komitetu Sterującego BIO-
IMAGINE

- zintensyfikowad wymianę naukową oraz organizację 
warsztatów tematycznych 

- przenieśd najlepsze praktyki w zakresie 
komercjalizacji wyników badao w obszarze 
obrazowania i mikroskopii świetlnej

- uczyd się zarządzania własnością intelektualną i 
transferu technologii od najlepszych jednostek 
(EMBLEM GmbH)

- Najlepsi ludzie + nowe zaplecze badawcze + 
integracja z ESFRI = sukces



Jak Instytut skorzysta z BIO-IMAGINE

- masa krytyczna nowych utalentowanych naukowców (13 osób) 

- nowa grupa badawcza wykorzystująca techniki obrazowania

- nowy kierownik laboratorium środowiskowego                           
(mikroskopia świetlna)

- wzrost jakości i ilości prac                                                       
(współpraca)

- wzrost liczby grantów badawczych                                               
(networking)

- wzrost innowacyjności                                                                 

(wynalazki i transfer technologii)



Jak Polska nauka może skorzystad z programu RegPot cz. 1



- atrakcyjniejsze warunki dla osób powracających z zagranicy

- zacieśnienie współpracy międzynarodowej

- wzrost innowacyjności prowadzonych badao

Jak Polska nauka może skorzystad z programu RegPot cz. 2

Cykl badao „podstawowych”      Cykl innowacji

Nauka 

Podatnik

Wyniki

Cykl innowacji może trwad lata 
lub nawet dziesiątki lat, ale 

również bazuje na badaniach 
najwyższej jakości

Podatnik

Wyniki

Produkty Nauka



“MANAGING” YOUR RELATIONSHIP WITH A UNIVERSITY

1. Walk along with the elephant

 In whichever direction it chooses to go

 Until it gets used to you

2. Start to pull gently on your rubber band

3. If you pull too hard or too suddenly

 You will break your rubber band and

 Have no further influence over the elephant

The University

You

Like leading an elephant with a thin rubber band

Source: TIM COOK, ISIS INNOVATIONS, OXFORD UNIVERSITY



BUT

 Don’t think you will ever have complete control

Cartoon by Stoney, Ravette Publishing +44 1403 711443 Tony Lopez (Copyright) 



Science-Industry cooperation, as

love making between hedgehogs, is

a desired activity that has to be

exercised with extreme caution.

Quote: PROF. MUDI SHEVEZ, VP for Technology Transfer at the Weizmann Institute



Innovation?

Quote: Dr. Gabor Lamm, Managing Director EMBL Enterprise Management GmbH



Dlaczego projekty w programie RegPot są tak ważne? 

Finansowanie

 8 finansowanych projektów: 20 mln Euro budżet całkowity 
16 mln Euro wkład KE 

Średnio 2 mln / projekt 

 Średnie finansowanie projektu badawczego w Kooperacji < 200 tys Euro 

 W kolejnych konkursach wkład KE do 4 mln Euro = ponad 20 projektów 
realizowanych w programie Kooperacja!

 Jest to istotny i relatywnie prosty w zarządzaniu kapitał, 
który pozwoli na znaczące podniesienie jakości badao



Dlaczego projekty w programie RegPot są tak ważne?

- transparentna, niezależna selekcja bez uwarunkowao „politycznych”

- identyfikacja „najlepszych z najlepszych” - naturalna pre-selekcja 
centrów kompetencji i doskonałości o dużym potencjale

- ocena rezultatów oraz jakości instytucji po zakooczeniu projektu 

- komplementarnośd / uzupełnienie do programów infrastrukturalnych 
zarówno krajowych jak i pan-Europejskich)                                          

oraz do programów badawczych.

- W Polsce obecnie najbardziej brakuje                       
wykwalifikowanych kadr do zarządzania                                                              
i wykorzystania powstającej infrastruktury                                                              
B+R. Projekty RegPot są tutaj kluczowe.



Nowi ludzie, nowe pomysły, nowa jakośd.



Dziękuję za uwagę 


