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Informacja DNiSW MON o możliwości zgłaszania potencjalnych wykonawców do udziału w
konkursie programu międzynarodowego Europejskiej Agencji Obrony pn. „Program wspólnych
inwestycji w badania i technologie obronne dotyczące ochrony przed zagrożeniami
chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi (JIP-CBRN PROTECTION)”

1. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając załączony wzór zgłoszenia potencjalnego
wykonawcy do konkursu w ramach programu Europejskiej Agencji Obrony (EDA) pt. „Program
wspólnych inwestycji w badania i technologie obronne dotyczące ochrony przed zagrożeniami
chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi (JIP-CBRN PROTECTION)”.
2. Zgłoszenia mogą nadsyłać podmioty spełniające następujące kryteria:
• Posiadać kompetencje (tj. zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenie zespołów
badawczych) w co najmniej jednym z obszarów badawczych (pkt. 4 poniżej) zdefiniowanych w
ramach programu JIP CBRN Protection,
• Posiadać odpowiednie zaplecze naukowo-badawcze lub przemysłowe na terytorium Polski,
sytuację majątkową, akredytacje, lub koncesje (jeżeli wymagane) zapewniające odpowiednią
realizację prac w programie,
• Być podmiotem polskim zarejestrowanym na terytorium Polski,
• Być osobą prawną,
• Bezpośrednio odpowiadać za realizację zadań zgłoszonych w propozycji projektów (być
wykonawcą prac) a nie działać jako pośrednik w ramach projektu.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu powyższych kryteriów
3. Podmioty zainteresowane udziałem w programie JIP CBRN Protection są zobowiązane do
wypełnienia załączonego wzoru zgłoszeniowego i przesłania go do dnia 24 lutego 2012 r. na
adres poczty elektronicznej: mkalbarczyk@mon.gov.pl .
4. Obszary badawcze planowane do uruchomienia w pierwszym konkursie programu JIP
CBRN Protection są następujące:
• Improved Stand-off detection of C agents
• Next generation of point detection for B agents
• European approach for simultaneous analysis of CBR agents
• Modelling and Simulation of CBRN defensive system architecture.
5. Osobą kontaktową w DNiSW MON jest płk Marek KALBARCZYK (tel. 22 6 874-654).

UWAGA Oficjalne uruchomienie programu JIP CBRN Protection jest planowane w pierwszym
kwartale 2012 r. Obecnie przygotowywana lista potencjalnych wykonawców jest działaniem
rozpoznawczym mającym na celu identyfikację polskiego potencjału naukowo-badawczego i
przemysłowego. Pozwoli na szybszą i efektywniejszą komunikację w momencie, gdy program
JIP CBRN Protection będzie oficjalnie uruchomiony przez EDA. Zarejestrowane podmioty
uzyskają dostęp do witryny EDA pozwalający na nawiązywanie kontaktów z podmiotami z
innych państw w celu tworzenia konsorcjów międzynarodowych.
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