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Projekt COSMOS
Nasze badania nie wyglądają tak:

Wyglądają tak:
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Cele projektu
• Europejski
przemysł
oleochemiczny
jest
uzależniony
od
importowanego oleju kokosowego, kwasów tłuszczowych i oleju
pozyskiwanego z nasion palmy olejowej oraz oleju rycynowego.
• Projekt COSMOS ma na celu redukcję tej zależności.
• Badane nasiona katranu i lnianki będą selekcjonowane i udoskonalane
poprzez wykorzystanie technik genetycznych.
• W celu oceny możliwości upraw badanych gatunków, prowadzone są
eksperymenty polowe i wielkoobszarowe doświadczenia polowe w
różnych regionach Europy (udział UWM).
• Wyekstrahowane oleje będą frakcjonowane na różne typy kwasów
tłuszczowych (jednonienasycone oraz wielonienasycone)
• Tak otrzymane kwasy będą przetwarzane do kwasów tłuszczowych o
średniej długości łańcucha (MCFA) oraz cennych bloków budulcowych
do produkcji bioplastików, aromatów i składników zapachowych
poprzez chemiczne i enzymatyczne procesy rozcięcia łańcucha.
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Pakiety robocze projektu
•
•
•
•
•
•
•
•

WP1: Project Management
WP2: Oilseed breeding and genetics
WP3: Sustainable cultivation strategies
WP4: Oil extraction and separation
WP5: Vegetative tissue and seed meal valorisation by insects
WP6: (Bio)catalytic conversion & applications
WP7: Integrated Assessment of Sustainability
WP8: Dissemination, exploitation and IP management.

Budżet projektu: 10 811 197,50 €
Budżet UWM: 491 973,75 €
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GENEZA PROJEKTU

Rok 2009 aplikacja na projekt EuroBioRef
Koordynator na UWM: dr hab. inż. Mariusz Stolarski
Wykonawca: mgr inż. Michał Krzyżaniak
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Zadania Partnerów

Budżet projektu: 38 mln EUR
Budżet UWM: 0,28 mln EUR (w tym wymagany wkład własny)
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Ważne kwestie związane z realizacją projektu
• Znajomość języka angielskiego: raczej wymagana wśród kadry badawczej,
szczególnie kontaktującej się bezpośrednio z partnerami projektu oraz
wśród części administracji.
• Podstawy księgowości i rachunkowości (kierownik projektu odpowiedzialny
jest za prawidłowe wydatkowanie, wsparcie kwestury).
• Znajomość przepisów w programach badawczych (istotne różnice w
finansowaniu między 7FP a Horizon 2020, wsparcie RPK i KPK).
• Kierownik projektu oraz najbliżsi współpracownicy mogą nawet 30-40%
czasu pracy w projekcie poświęcać na kwestie administracyjne
(raportowanie finansowe, naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie kart czasu
pracy, zakupy i zamówienia publiczne).
• Raportowanie merytoryczne: często kilkudniowe wyjazdy (położenie
Olsztyna, miejsc docelowych spotkań i częstotliwości lotów nie jest zaletą).
• Duże obciążenie zajęciami dydaktycznymi: kierownik projektu może starać
się o obniżenie pensum.
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Budżet i wydatkowanie
• Najlepiej szacować „z górką”, potem racjonalizować i negocjować z
liderem konsorcjum.
• Wynagrodzenia – oszacowanie osobomiesięcy (często narzucone) i
wyliczanie stawki pracowników (lub średniej stawki) za jeden PM.
• Szczegółowe szacowanie kosztów podróży (najlepiej wliczając koszty
delegacji, dojazdów pojazdami prywatnymi (np. do stacji badawczej,
lotnisko), noclegi, loty (pamiętać o ilości osób).
• Środki trwałe – uwaga w Horizon 2020 wliczamy tylko amortyzację!
Wydajemy tylko na to co mamy zapisane w Aneksie 1 do projektu.
Inaczej koszt może zostać uznany za niekwalifikowany!
• Inne wydatki – pamiętać o wydatkach t.j. odczynniki, części zamienne,
tłumaczenie raportów i publikacji, konferencje, szkolenia, usługi
pocztowe i kurierskie czy transport.
• Przy wydatkowaniu środków pamiętać o regule 3 ofert lub przetargu.
• Koszty pośrednie: w Horizon 2020 wynoszą tylko 20% i są do dyspozycji
Rektora.
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Zespół planujący i realizujący badania
• Zespół realizujący prace badawcze i polowe:
• Dr inż. Michał Krzyżaniak, Prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski,
Prof. dr hab. Józef Tworkowski, Prof. dr hab. Stefan
Szczukowski, Dr hab. Jacek Kwiatkowski, dr inż. Łukasz Graban,
dr inż. Waldemar Lajszner, dr inż. Monika Makowska, mgr inż.
Jolanta Fiedoruk, mgr inż. Józef Jurek, dr inż. Monika Kaszuba,
mgr inż. Dariusz Niksa, pracownicy Stacji BadawczoDydaktycznej w Łężanach, pracownicy Ośrodka DydaktycznoDoświadczalnego.
• Ponadto dziękuję wszystkim pracownikom UWM, którzy
zajmują się projektem od strony administracyjnej.
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Dziękuję za uwagę.
Dr inż. Michał Krzyżaniak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
michal.krzyzaniak@uwm.edu.pl
Tel. 89 5246146

