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 agencja wykonawcza Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

 łączy świat nauki i biznesu

 współfinansowanie projektów B+R
i wsparcie rodzimych przedsiębiorców

 realizacja zadań służących społecznemu
i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz
rozwiązywanie konkretnych problemów
cywilizacyjnych

 Instytucja Pośrednicząca w Programach
Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz
Wiedza Edukacja Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

ncbr.gov.pl 



RÓŻNORODNOŚĆ 
DZIAŁAŃ

58 konkursów
w 2019 roku

ZASIĘG 
TERYTORIALNY

WIELKOŚĆ 
ŚRODKÓW

ZASIĘG 
INSTYTUCJONALNY

12 porozumień
międzynarodowych: 

Singapur, Tajwan, RPA, 
Izrael, państwa EU

ponad 5 mld PLN 
rocznie na 

finansowanie B+R

współpraca z partnerami: 
NCN, ARP, KGHM, NFOŚIGW, 

GDDKiA, konsorcja 
i partnerstwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
największa agencja finansująca projekty B+R w Europie Środkowej

ncbr.gov.pl 



STAN OBECNY / GENEZA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ncbr.gov.pl 

• Ogromne zużycie i straty wody, częste okresy suszy w Polsce i rosnące
zapotrzebowanie na wodę

• Duże ilości osadów po-ściekowych i zakaz ich składowania,

• Wydobycie surowców mineralnych do produkcji nawozów sztucznych,

• Mikrozanieczyszczenia w wodzie (farmaceutyki, pestycydy, mikroplastik),

• Emisja odorów,

• Marnowanie energii elektrycznej.



Oczyszczalnia Ścieków jako zakład produkcyjny surowców
Strumień ścieków komunalnych można traktować jako zasoby wody, energii i
surowców wtórnych przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych wymogów
zakładów oczyszczania ścieków tj. zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego oraz
optymalizacja kosztów eksploatacji oczyszczalni.

Opracowanie innowacyjnych technologii dla oczyszczalni ścieków zapewniających
realizację strategii zamkniętego obiegu wody i biogenów

• Odnowa/odzysk wody (ścieku oczyszczonego)

• Usuwanie/Odzysk substancji biogennych

• Wytwarzanie produktów i surowców wtórnych

• Usuwanie mikrozanieczyszczeń

• Eliminacja emisji odorów

• Odzysk energii ze ścieków

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

ncbr.gov.pl 
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TRYB REALIZACJI PROJEKTU – ZAMÓWIENIE PRZEDKOMERCYJNE (PCP)



HARMONOGRAM / BUDŻET

ncbr.gov.pl 

Wykonawca wybiera miejsce wdrożenia opracowanej technologii w postaci
Demonstratora technologii (ścieki nie lepsze niż, technologia zapóźniona),

Planowany budżet dla Projektu „Oczyszczalnia Przyszłości” wynosi:
27 mln PLN brutto.

Przedsięwzięcie podzielone na 2 następujące po sobie etapy.:

1. Etap I 16 miesięcy - prace B+R, wyniki w skali instalacji Ułamkowo –
Technicznej 5%, 4 Wykonawców, 8 mln PLN (po 2 mln na Wykonawcę).

2. Etap II 17 miesięcy - wdrożenie najlepszej technologii w Demonstrator
Technologii 20 tyś RLM 1 Wykonawca 19 mln PLN.



200+ 2
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WYMAGANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

OBLIGATORYJNE – wymagania obowiązkowe, dla uwzględnienia oferty należy spełnić 
wszystkie

OPCJONALNE - stanowią wartość dodaną w projekcie, za ich spełnienie otrzymuje się 
dodatkowe punkty

KONKURSOWE - stanowią płaszczyznę do bezpośredniej  rywalizacji między 
rozwiązaniami opracowanymi przez Wykonawców, na ich podstawie dokonywane 
będzie wybór wykonawców oraz ich selekcja w kolejnych etapach projektu



WYMAGANIA KONKURSOWE

ncbr.gov.pl 

Wygrywa ten kto okaże najlepiej spełni wymagania:

• Całkowite Koszty modelowego Demonstratora Technologii,
• Wartość rynkowa produktów,
• Odzysk substancji biogennych ,
• Jakość odzyskanej wody i jakość ścieków oczyszczonych

odprowadzanych do odbiornika,
• Usuwanie mikrozanieczyszczeń,
• Przychód z Komercjalizacji Wyników prac B+R



EFEKTY/DEMONSTRATOR
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• Przeniesienie innowacji ze skali laboratoryjnej do instalacji
demonstracyjnej - zmodernizowanej oczyszczalni ścieków o
ekwiwalentnej wielkości minimum 20 000 RLM,

• Nowe ekologiczne produkty na rynku,

• Wtórne wykorzystanie minimum 50% objętości ścieku oczyszczonego w
skali roku,

• wizytówką potencjału technologicznego najlepszego Wykonawcy,

• Wyniki pracy demonstratora będą udostępniane publicznie przez okres 5
lat eksploatacji.



KORZYŚCI Z PRZEDSIĘWZIĘCIA

ncbr.gov.pl 

Korzyści dla Wykonawców 

(Beneficjentów)

• finansowania prac B+R 

• Rozwój firmy (nowe technologie, 

produkty), 

• Komercjalizacja wyników B+R,

• Rozgłos i reklama firmy,

• Stymulacja branży i rozwój 

konkurencyjności

Korzyści społeczne
• Poprawa warunków życia 
• nowoczesna infrastruktura komunalna, 
• Zwiększenie zatrudnienia,
• Świadomoś założeń ,,Green Deal” i GOZ
• Powstanie nowych produktów do użytku 

Korzyści dla NCBR 
• Udział w komercjalizacji,
• Realizacja założeń ,,Europejskiego 

Zielonego Ładu”
• Realizacja nowej formuły 

finansowania, „zamówienia 
przedkomenrcyjne” (PCP)

• Korzyści dla środowiska
Zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych wody i surowców

• Zmniejszenie uciążliwości pracy  oczyszczalni 
• Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
• Poprawa jakości wód powierzchniowych 

Korzyści gospodarcze

• Rozwój branży wod-kan
• Nowe technologie i produkty na rynku 
• Polskie innowacje konkurencyjne w 

Europie i na świecie

LISTA KORZYŚCI 
PRZEDSIĘWZIĘCIA
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