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$ 
nstytut Ekologii Terenów Upaemysłowionych (lETU) iest iednq z nielicznych plocówek noukowych w Polsce

emisiizonieczyszczeń do środowisko, monitoringu stężeń zonieczyszczeń w komponentoch środowisko, monitoringu
zintegrowonegoI przezzozqdzanie ryzykiem, o skończywszy no polityce ekologicznei kroiowei imiędzynorodowej.

- Od poczqtku dziołolności rozwijoliśmy współprocę międzynorodowq - podkreś|o dr Jonino Fudoło, dyrektor
ds' bodowczo-rozwoiowych' - Nie iylko noukowe kompetencie lETU, ole również doświodczenie i umiejętności
orgonizocyjne umożliwiły w ostotnich pięciu lotoch współprocę noukowo-bodowczq oroz wymionę wiedzy z prowie
l70 |ednostkomi, głównie zogranicznymi. E{ekty reolizowonego od 20l1 r. proiektu ,,Rozbudowo in{rostruktury
informotycznei gromodzenio, paetworzonio i onolizy donych środowiskowych - in2in" pozwoIq w dziołolności
bodowczei lETU oroz w komunikocii i upowszechnioniu wyników bodoń wykozystoć możliwości współczesnych
technologii i rozwiqzoń in{ormotycznych. Proiekt in2in iest przedsięwzięciem finonsowonym ze środków Europeiskiego
Funduszu Rozwoiu Regionolnego w romoch Progromu Operocyinego lnnowocyino Gospodorko.

Ę Ą- ldrożony obecnie kloster obIiczeniowy stonowi wożny element inirostruktury lT lnstytutu. Potrzeby informotyczne
?' Y noukowców sto|e rosnq, gdyż poiowio się coroz więcei proc bodowczych wymogoiqcych wielodostępowości,
dużei mocy obliczeniowei, speciolistycznego oprogromowonio i dużych pomięci mosowych o krótkim czosie
dostępu - wyiośnio Piotr Cofołko, koordynotor proiektu in2in. Uruchomienie klostro obliczeniowego pozwoliło
m'in' no reolizocię zodonio zwiqzonego z wdrożeniem modeli Chimere iWeother Reseorch ond Forecosting. Dzięki
proiektowi poszerzy się również spektrum usług progromistycznych, zwłaszcza w zokresie modelowonio emisii
zanieczyszczeń do powietzo. W proiekcie nostępuie paebudowo Systemu ldenty{ikocii Nopływu Zanieczyszczeń
Powietrzo (SlNZoP) oroz oplikocii Anolizy Ryzyko Zdrowotnego (NORISC HRA) idostosowonie ich do obecnych
stondordów technoIogicznych i potaeb wyniko jqcych z doświodczeń uzytkowników.

|"oło|einym noaędziem powstoiqcym w proiekcie, umoż|iwiojqcym dostęp do in{ormocii środowiskowych w uięciu
ĘĘprzesizennym (zgodnie Z Wymogoniomi dyrektywy lNSPlRE), iest geopońo|. Będzie on głównie służyć do
prezentocii wytwoaonych w IETU donych o środowiskv, zgromodzonych w dedykowonei bozie donych. Z iego
pomocq będzie możno łotwo paeszukiwqĆ udostępnione done przestrzenne.

ffieolizowone pzedsięwzięcie poprowi komunikocię idostęp do informocji noukowei orozwyników prowodzonych
]\bodoń. Zopewni to zestow nowych norzędzi złoŻony z systemu wideokonferencyinego Telepresence, temotycznej
biblioteki cy{rowei oroz plotformy e-leorningowei.

x ę f ońo podkreślic, że kożde nowe wdrożenie zreolizowone w proiekcie in2in to nie tylko sprzęt i oprogromowonie,
*tj t' ole tokże szereg speciolistycznych szkoleń podnoszqcych umieiętności procowników.

ffiodniesiony potencioł lETU w połqczeniu z wieloIetnim doświodczeniem powinien zochęcoć podmioty
E gospodorcze do współprocy w romoch pro|ektów bodowczo-rozwoiowych, zdobywonio wiedzy upowszechnionei
przez dzioło|ność edukocyinq lnstytutu czy koaystonio z iego usług eksperckich.
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