Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE
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Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej zdobył szereg prestiżowych nagród, m.in.:
Tytuł Budowy Roku 2011 w kategorii Budynki nauki i kultury,
w konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa;
nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie
„Życie w Architekturze” na najlepszą placówkę naukową
lub szkolnictwa wyższego (2012 r.);

Uniwersytet Zielonogórski otrzymał
tytuł „Lubuski Mister Budowy 2014” w kategorii
adaptacje i remonty, w konkursie Lubuskiej Izby
Budownictwa za realizację projektu Przebudowa
budynku dydaktycznego Wydziału Elektroniki,
Informatyki i Telekomunikacji UZ

drugie miejsce w konkursie „ArchiTOPTEN” na Najpiękniejszą
Polską Uczelnię 2012.
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Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie została nagrodzona
w konkursie architektonicznym KRAKÓW - MÓJ DOM w 2013 roku.
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Biologia, przyroda, neurobiologia, chemia, ochrona środowiska, agrochemia,
bezpieczeństwo i higiena pracy, biochemia, chemia środowiska i bioinformatyka to
kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim wspierane w ramach projektu Budowa
Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) w części dedykowanej szkołom wyższym trzeba postrzegać w szerokim
kontekście. Nie tylko jako zobowiązanie uczelni do realizacji zapisanych w umowach wskaźników, ale przede wszystkim
jako kompleksowe wsparcie państwa dla liderów szkolnictwa wyższego. Fundusze z PO IiŚ mają być dla nich impulsem,
by stały się bardziej konkurencyjne na światowym rynku szkół wyższych. Już teraz z nowej infrastruktury korzysta ponad
130 tys. studentów. Ci studenci to przyszli inżynierowie, lekarze, przedsiębiorcy czy naukowcy. Od tego, czy będą się
uczyć w przepełnionych salach czy w dobrze wyposażonych laboratoriach zależą nie tylko ich osobiste osiągnięcia, ale
i pozycja Polski na światowym rynku pracy i w globalnej gospodarce.
Ponad 3,1 miliarda złotych dofinansowania uzyskały szkoły wyższe w całej Polsce na modernizację 58 i budowę
59 nowych budynków1. Ale nie tylko nowe, funkcjonalne budynki, reprezentujące najnowocześniejsze trendy w architekturze powstały dzięki tym środkom. Siedziby szkół wyższych zostały także wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę,
często najnowocześniejszą w Europie, dzięki której studenci mogą zdobywać wiedzę z zakresu nowych technologii na
najwyższym poziomie.
Nowe budynki szkół wyższych malowniczo wpisują się w miejskie krajobrazy czternastu województw, dodając im nowoczesnego charakteru. Wiele z budynków gości na stronach internetowych poświęconych architekturze², a także jest
opisywanych w prasie jako przykłady wzorcowych budowli.
Natomiast wyposażenie tych nowoczesnych centrów nauczania jest imponujące i może zapewnić zwłaszcza przyszłym
inżynierom, lekarzom i specjalistom z zakresu nauk ścisłych, kształcenie na wysokim poziomie. Zarówno architektura
jak i aparatura badawcza kojarzą się z nowoczesnością i nowymi technologiami.
Centrum Wodne SGGW
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Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy pełni w Programie Infrastruktura i Środowisko rolę instytucji wdrażającej program w zakresie
Działania 13.1 Infrastruktura dla szkolnictwa wyższego,
zapewniając obsługę całego procesu konkursowego
(ogłaszanie konkursów, przyjmowanie i ocena wniosków, podpisywanie umów), jak również indywidualnego trybu realizacji projektów.

Projekty indywidualne:
określone w programie lub zgłaszane przez potencjalnych beneficjentów przedsięwzięcia o strategicznym
znaczeniu; dla sektora szkół wyższych zrealizowano
26 projektów indywidualnych.
Projekty konkursowe:
wybierane w drodze konkursów organizowanych przez
instytucje wdrażające; dla szkół wyższych ogłoszono
dwa konkursy.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy był pierwszą instytucją wdrażającą, która
podpisała umowę o dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Była to umowa zawarta
30 grudnia 2008 r. z SGGW na realizację Centrum naukowo-dydaktycznego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska - Centrum Wodne SGGW (projekt indywidualny).
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Obecnie wybudowano 53.
www.byla.pl
www.infoarchitekta.pl

ponad 3,1 mld zł – dofinansowanie, które uzyskały szkoły wyższe na
realizację projektów infrastrukturalnych,

55 – liczba dofinansowanych projektów,
35 liczba beneficjentów realizujących projekty,
ponad 56,7 mln – średnia wartość projektu,
najwyższe uzyskane dofinansowanie - ponad 269 mln zł – Centrum Nowych Technologii ,,Ochota’’
Uniwersytetu Warszawskiego, z czego prawie 55 mln zł zaplanowano na sprzęt i wyposażenie,
ponad 1 040 mln zł – kwota zaplanowana na sprzęt i wyposażenie w ramach wszystkich projektów,
prawie 170 tys. studentów ma docelowo korzystać z dofinansowanej infrastruktury, w tym ponad
150 tys. na kierunkach ścisłych i technicznych,

2309 - zaplanowana liczba laboratoriów, o powierzchni ponad 113 tys. m2.

10,3 mln

ponad
- najdroższa inwestycja
w zakupioną aparaturę badawczą - podwójny
System MBE, skaningowy mikroskop elektronowy
z emisją polową (FE-SEM) wraz z systemem do
ultra-wysoko-rozdzielczej litografii elektronowej
oraz jonowej (Kompleks Naukowo-Dydaktyczny
Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego).
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Akademia Morska w Gdyni 							
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 		
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II				
Politechnika Białostocka 							
Politechnika Gdańska 								
Politechnika Koszalińska 							
Politechnika Łódzka 								
Politechnika Poznańska 							
Politechnika Śląska w Gliwicach 						
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 						
Politechnika Warszawska 							
Politechnika Wrocławska 							
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 					
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 				
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 					
Uniwersytet Gdański 								
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 					
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 						
Uniwersytet Łódzki 								
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 				
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 			
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 			
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 							
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 					
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 		
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 						
Uniwersytet Rzeszowski 							
Uniwersytet Śląski w Katowicach 						
Uniwersytet w Białymstoku 							
Uniwersytet Warszawski 							
Uniwersytet Wrocławski 							
Uniwersytet Zielonogórski 							
Warszawski Uniwersytet Medyczny 						
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 			

Ośrodek Przetwarzania Informacji
– Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa
www.opi.org.pl
e-mail: opi@opi.org.pl
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