ROZPOCZĘCIE PROJEKTU METABUILDING LABS H2020
Otwarte stanowiska badawcze dla europejskich MŚP
Działając z intencją osiągnięcia celów porozumienia klimatycznego Paryża
(COP21) w tym "prawie zero emisyjnych budynków", powstał METABUILDING
LABS (GA Nº 953193), nowy pięcioletni projekt badawczy z programu Horyzont
202,0 finansowany przez UE (fundusz innowacji). Konsorcjum składa się z 40
partnerów z 13 krajów europejskich, łączących wysiłki, aby zapewnić
europejskim małym i średnim przedsiębiorstwwom (MŚP) z sektora
budowlanego, łatwy dostęp do szerokiej sieci obiektów badawczych, które
umożliwiają im opracowanie i badanie innowacyjnych rozwiązań fasad
budynków.
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Obiekty testowe zostaną wybudowane i udostępnione przez organizacje
badawczo-technologiczne (RTO), umożliwiając badania „in situ” w tzw. żywych
laboratoriach i budynkach socjalnych . Sieć badawcza obejmie następujące
kraje:

· AUSTRIA · BELGIA · FRANCJA · NIEMCY ·
· WĘGRY · IRLANIDA · WŁOCHY · LUKSEMBURG · POLSKA ·
· HIPSZPANIA · SZWECJA · TURCJA ·
Zapisz się do newslettera :

www.metabuilding-labs.eu
Podążaj za nami :
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METABUILDING LABS dociera do MŚP i innych podmiotów sektora
budowlanego i zapewnia im dostęp do otwartych platform testowych innowacji
(OITB) w ramach szerszego ekosystemu wspierania rozowju innowacji, tworząc
wartość dodaną i dostosowanie do ich potrzeb. MŚP wchodzą również w skład
konsorcjum projektowego, aby współpracować w zakresie specyfikacji i
rozwoju OITB i dostarczanych usług oraz aby badań własne innowacyjne
rozwiązania. OITB pomoże przyspieszyć rozwój innowacji MŚP i pozwoli im być
bardziej konkurencyjnymi w stosunku do dużych graczy z branży. Aby
zaangażować coraz większą liczbę MŚP w innowacje na skalę europejską, OITB
musi nie tylko tworzyć, organizować i uruchamiać techniczne stanowiska i
usługi badawcze, ale powinna również współtowarzyszyć solidnej i skutecznej
strategii uwzględniajacej włączenie
europejskich MŚP do swojego
ekosystemu za pomocą metaklastrów.
Główną ideą koncepcji metaklastrów
jest maksymalizacja współpracy i
dzielenie się zasobami między
klastrami, zapewniając w ten sposób
dotarcie do 30 000 MŚP ze wszystkich
regionów
Europy
poprzez
12
metaklastrów, w wyżej wymienionych
krajach,
które
połączą
180
istniejących europejskich klastrów.

PROJEKT METABUILDING LABS jest
koordynowany przez

Partnerzy projektu :

Projekt METABUILDING LABS jest ściśle powiązany z projektem
METABUILDING H2020 (GA Nº 873964), (www.metabuilding-project.eu), który
rozpoczął się w czerwcu 2020 r. Projekt METABUILDING ustanowił pierwszą
warstwę tego ekosystemu, angażując 6 krajów docelowych (która została
aktualnierozszerzona do łącznie 13 krajów europejskich) i utworzyła cyfrową
platformę otwartej innowacji dla ekosystemu innowacji w sektorze
budowlanym.

Platforma metabuilding.com będzie służyć jako wirtualny punkt pojedynczego
wejścia do wspierania innowacji i usług dla europejskiego ekosystemu
budowlanego, a w szczególności dla usług badawczych innowacji, które bedą
opracowywane w ramach projektu METABUILDING LABS.

METABUILDING LABS Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme
under Grant Agreement No. 953193. The sole responsibility for the content of this document lies entirely with the author’s view. The
European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Stanowi to ambitny podwójny cel, który jest strategicznie poparty planem
działania Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (ECTP).
Ponadto 21 członków ECTP, w tym sama ECTP, są partnerami projektu
METABUILDING LABS.

Partnerzy projektu :

CELE SEKTOROWE, POTENCJAŁ REPLIKACJI I EKSPLOATACJI
▪

Zbudowanie

▪

Stymulowanie inwestycji w innowacje i nowe technologie fasad

przyszłościowego,
konkurencyjnego, zrównoważonego
ekosystemu innowacji i sieci OITB.

możliwego
do
i integracyjnego

modernizacji,
europejskiego

budynków poprzez dostarczanie firmom i inwestorom dowodów
badawczych dotyczących właściwości ich rozwiązań.
▪

Przyczynianie się do poprawy jakości technicznej i środowiskowej
wyrobów i przegród zewnętrznych budynków w UE poprzez harmonizację
i usprawnienie wymogów dotyczących badań.

SOCIO-CELE SOCJO-EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE
▪

Odblokowanie potencjału MŚP poprzez uzyskanie dostępu do obiektów
testowych prototypów, usług certyfikacyjnych i infrastruktury w celu
poprawy jakości ich produktów/rozwiązań.

▪

Ocenę

akceptacji

użytkowników

oraz

spełnienia

wymagań

środowiskowych dla produktów i rozwiązań w żywych laboratoriach.
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