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Trzecie spotkanie plenarne  18 czerwca 2010

Polska Sieć Fizyki i Technologii 
Akceleratorów Liniowych

 Wysokich Energii
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Tematy do dyskusji

•
 

Finansowanie działalności sieci

•
 

Europejska mapa drogowa 
–

 
nowy CERN Council Strategy Document 

•
 

Nasze projekty na polskiej „mapie drogowej”
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Finansowanie
Dotychczas sieci naukowe mogły ubiegać się o 

przyznanie dotacji na finansowanie badań 
wspólnych sieci naukowej
–

 
W latach 2009 i 2010 finansowanie nie było 
przyznawane

W ramach reformy ta ścieżka
 

finansowania 
działalności sieci została zamknięta

Niemniej sieci naukowe „przetrwały reformę”
Mogą występować o finansowanie! 
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Finansowanie
Art. 5.
Środki finansowe na naukę

 
przeznacza się

 
na:

1) strategiczne programy badań
 

naukowych i prac 
rozwojowych oraz inne zadania

 
finansowane przez 

Centrum Rozwoju;
2) badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz 

obronności i bezpieczeństwa
 

państwa prowadzone w 
ramach strategicznych programów badań

 
naukowych 

i
 

prac rozwojowych oraz innych zadań, o których 
mowa w

 
pkt

 
1;

3) badania podstawowe i inne zadania finansowane 
przez Centrum Nauki;
...
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Finansowanie
Art. 10.
Z wnioskami o przyznanie środków finansowych 

na realizację
 

zadań
 

określonych w art.5 pkt
 

1-
 3 do Centrum Nauki i Centrum Rozwoju 

mogą
 

występować:
1) jednostki naukowe;
2) konsorcja naukowe;
3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne 

uczelni
 

niebędące
 

podstawowymi 
jednostkami

 
organizacyjnymi;

...
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CERN Council Strategy Document
•

 
Dotychczasowy, przygotowany w 2005-2006, 
wyznacza kierunki rozwoju HEP w Europie do 
2010 roku (spodziewane wyniki LHC).
–

 
Znaczne opóźnienie LHC –

 
zwłoka w 

przygotowaniu kolejnego raportu
•

 
Prawdopodobny początek prac: lato 2011, 
przyjęcie nowego dokumentu: 2012
–

 
Może on mieć decydujące znaczenie dla 
ILC/CLIC i udziału Europy w ILC

–
 

UE oficjalnie już traktuje CERN jako 
reprezentanta HEP

•
 

Powinniśmy zadbać, żeby polskie 
zaangażowanie w ILC/CLIC było widoczne...
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Polskie priorytety
•

 
Musimy dbać o to, żeby ILC/CLIC nie znikło z 
„horyzontu” polskiej nauki
–

 
Zarówno w środowisku naukowym, politycznym 
(ministerstwo) jak i opinii publicznej

•
 

np, obecne ekspertyzy dot. stanu badań w Polsce 
(prof.Kleiber)

•
 

Już teraz trzeba „przygotowywać grunt” pod 
przyszły udział w konsorcjum ILC (jak w XFEL)
–

 
Trzeba przypominać o ILC/CLIC/XFEL/POLFEL 
przy każdej okazji

–
 

Gdy przyjdzie czas decyzji, będzie za późno...
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Cel spotkania

•
 

Przegląd działalności partnerów

•
 

Dyskusja o perspektywach i przyszłości sieci
–

 
Czy sieć jest nam potrzebna ?

–
 

Jak rozszerzać współpracę ?
–

 
Jak zdobywać na nią środki finansowe ?

–
 

Jak promować naszą działalność ?
–

 
Jak promować polski udział w projektach 
międzynarodowych (XFEL/ILC/CLIC) ?

–
 

Jak walczyć o polskie projekty (POLFEL) ?
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