
 

Czas trwania: od grudnia 2011 roku do czerwca 2014 roku 
 
Partner wiodący: Syddansk Universitet (Dania) 
 
Partnerzy: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego 
sp. z o. o. w Czechowicah-Dziedzicach, Królewski Instytut Technologiczny 
w Sztokholmie (Szwecja), Uniwersytet Christiana Albrechta (Niemcy), 
Uniwersytet Nauk Stosowanych (Niemcy), Agencja ds. Rozwoju Biznesu i 
Transferu Technologii (Niemcy), Uniwersytet Łotewski (Łotwa), Uniwersytet 
Techniczny w Kownie (Litwa), Instytut Naukowo-Badawczy ds. Przyszłych 
Technologii (Litwa), Centrum Nauk Przyrodniczych i Technologii (Litwa), Acreo 
AB (Szwecja), Uniwersytet w Tartu (Estonia) 
 
Budżet całkowity: 2 662 380,00 € 
Dofinansowanie z EFRR: 2 070 060,00 € 
Dofinansowanie dla Centrum: 91 387,00 € 
 
OPIS PROJEKTU: 
 
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają wdrażać nowoczesne rozwiązania, często 
napotykają barierę polegającą na braku wsparcia ze strony jednostek naukowo-
badawczych. Wynika to m.in. z faktu, że usługi oferowane przez te jednostki 
rozmijają się z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem przedsiębiorców.  
 
Pomysłodawcy projektu Technet_nano postanowili, iż konieczne jest utworzenie 
międzynarodowej sieci instytucji naukowo-technologicznych i centrów transferu 
technologii, które nastawione będą na oferowanie usług dopasowanych 
do konkretnych wymagań i zapotrzebowania przedsiębiorców. Wachlarz usług 
ma się opierać na wykorzystaniu tzw. clean-roomu, czyli pomieszczenia 
o kontrolowanych parametrach środowiskowych (w szczególności zanieczyszczeń 
typu: pył, kurz, bakterie, opary chemiczne itp.). Pomieszczenia takie są 
powszechnie używane podczas produkcji precyzyjnych elementów 
półprzewodnikowych, biotechnologii oraz innych dziedzin, w których nawet 
drobne zanieczyszczenia są krytycznym parametrem technologii. 
 
Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego swoje 
pomieszczenie czyste wykorzystywać będzie do badań nad możliwościami 
zastosowania materiałów kompozytowych w różnych dziedzinach przemysłu – 
głównie w lotnictwie, gdzie wykorzystanie tego typu materiałów jest najbardziej 
powszechne. Jednak misją i powodem udziału Centrum w projekcie jest 
adoptowanie podobnych rozwiązań m.in. w motoryzacji, przemyśle jachtowym, 
przemyśle budowy elektrowni wiatrowych, a także w budownictwie. 
 
W ramach powstałej sieci opracowana zostanie wspólna oferta usług 
dla przedsiębiorców. Wypracowana zostanie także standaryzacja świadczonych 
usług oraz strategia marketingowo-promocyjna, dzięki której partnerzy projektu 
mają nadzieję dotrzeć ze swoją ofertą do firm zamierzających w najbliższej 
przyszłości realizować prace badawcze i rozwojowe. 
 
 

http://www.technet-nano.eu/ 

Technet_nano: Międzynarodowa sieć współpracy instytucji 
badawczych w dziedzinie nanotechnologii na rzecz wsparcia 

przedsiębiorców w dostępie do usług proinnowacyjnych 
 

 

Priorytet 1. Rozwój innowacyjności BSR 
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Kick-of-meeting 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 
Zdjęcia udostępnione przez partnera projektu 

z woj. śląskiego 
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