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Cel projektu:

Świadczenie innowacyjnych usług dla
przedsiębiorców przez instytucje otoczenia
biznesu funkcjonujące na uczelniach
wyższych.



Jakie branże – inteligentne specjalizacje:

• Budownictwo energooszczędne

• Odnawialne źródła energii

• Sieci informatyczne

• Biotechnologia



Małopolskie Centrum Biotechnologii (UJ)

• www.mcb.uj.edu.pl

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego 
(PK)

• www.mcbe.pl

Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych (AGH)

• www.isi.agh.edu.pl

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania 
Energii Miękinia (AGH)

• www.miekinia.agh.edu.pl



Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego, 

Departament Polityki Regionalnej

Przedsiębiorcy Małopolski

Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa

Małopolskie Centrum Biotechnologii (UJ)

Małopolskie Centrum Budownictwa 
Energooszczędnego (PK)

Centrum Inteligentnych Systemów 
Informatycznych (AGH)

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i 
Poszanowania Energii Miękinia (AGH)

Mechanizm połączenia interesów:

Pomoc de minimis



Koszty dla przedsiębiorców:

• Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

• Usługi są świadczone bezkosztowo.

• Pomoc de minimis - przedsiębiorcy, którzy nie
korzystali z pomocy publicznej lub uzyskana w
przeciągu trzech ostatnich lat pomoc nie
przekroczyła poziomu 200 tys. EURO.



CTW Miękinia

• Centrum Zrównoważonego Rozwoju i 
Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini 

• LIDER PROJEKTU - Województwo Małopolskie, 
Departament Polityki Regionalnej



31 km

Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju i Poszanowania Energii 

„Miękinia”

Centrum Zrównoważonego Rozwoju 
i Poszanowania Energii „Miękinia”

Akademia Górniczo-Hutnicza



KRZESZOWICE

Centrum Zrównoważonego Rozwoju 
i Poszanowania Energii „Miękinia”



Stanowisko badawcze – Mikroinstalacja
fotowoltaiczna

Wykonane we współpracy z Wydziałem Elektroniki, Informatyki i 
Telekomunikacji AGH w celu przeprowadzania testów polowych modułów 
fotowoltaicznych

http://www.agh.edu.pl/
http://www.agh.edu.pl/


Badania efektywności pomp ciepła 
w warunkach polowych

• 4 stanowiska badawcze z możliwością podłączenia 
gruntowych pomp ciepła o mocach grzewczych do 20 
kW.

• Możliwość współpracy badanej pompy ciepła z 
poziomym lub pionowym wymiennikiem ciepła.

• Badanie działania poprawności funkcji i algorytmów 
programowych sterownika do pomp ciepła (funkcja 
chłodzenia, ogrzewania, warianty krzywych 
grzewczych, działanie podgrzewacza elektrycznego, 
itp.).

• Układ pomiarowy z archiwizacją danych (pobór mocy 
elektrycznej, chwilowa moc grzewcza, moc chłodnicza, 
zużycie energii elektrycznej, produkcja ciepła, COP),

• Możliwość badania pomp ciepła typu powietrze-woda 
do centralnego ogrzewania.

http://www.agh.edu.pl/
http://www.agh.edu.pl/


Budowa stanowiska do badania 
efektywności pomp ciepła oraz 
prototypowej pompy ciepła

http://www.agh.edu.pl/
http://www.agh.edu.pl/


Stanowisko do testowania powietrznych 
pomp ciepła do cwu

• Przedcertyfikacyjne badania nowych 
konstrukcji,

• Wprowadzanie usprawnień technicznych do 
nowobudowanych urządzeń,

• Badanie pomp ciepła w warunkach 
powtarzalnych (temperatura, wilgotność),

• Badania prowadzone zgodnie z normą PN-
EN 16147.

http://www.agh.edu.pl/
http://www.agh.edu.pl/


Stanowisko badawcze otworowych 
wymienników ciepła

• Wykonanie otworowego wymiennika 
ciepła o głębokości 90 m typu 
podwójna U-rurka. Jedna z U – rurek 
wykonana będzie jako klasyczna rura 
PE, druga będzie rurą PE typu turbo. 
Otwór zostanie opomiarowany 
temepraturowo (15 czujników 
temperatury).

• Wykonanie płytkiego otworu  o 
głębokości 30 m w celu określenia 
głębokości strefy termicznie 
neutralnej.

http://www.agh.edu.pl/
http://www.agh.edu.pl/


Urządzenie do przeprowadzania testów 
reakcji termicznej górotworu

Urządzenie służy do przeprowadzania testu reakcji
termicznej metodą wygrzewania OWC ze stałą mocą.
Zakres mocy urządzenia: od 2 do 12 kW. Możliwość
przeprowadzania testów dla otworowych wymienników
ciepła o głębokości od 30 do 250m.

• Średni współczynnik przewodzenia 

ciepła,

• Niezaburzona temperatura gruntu,

• Średni opór termiczny otworowego 

wymiennika ciepła.

http://www.agh.edu.pl/
http://www.agh.edu.pl/


Beneficjenci:

- Firmy produkujące urządzenia związane z mikroenergetyką
m.in. OZE

( np. pompy ciepła, kotły stałopalne, komponenty sytemów),

- Firmy świadczące usługi w zakresie mikroenergetyki

( np. instalatorzy OZE, dostawcy energii, firmy edukacyjne),

- Firmy korzystające z mikroenergetyki

( np. restauracje – poprawa efektywności energetycznej, zakłady produkcyjne –

wykorzystanie ciepła odpadowego),



Usługi dla przedsiębiorców

1) audyt wstępny

2) audyt technologiczny pogłębiony

3) Przygotowanie ofert i zapytań w zakresie prac B+R

4) Przegląd profili wykonawców i nabywców prac B+R

5) Nawiązywanie kontaktów pomiędzy wykonawcami i nabywcami 
wyników prac B+R

6) Doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na 
innowacje w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM na lata 2014-2020

7) Doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy 
wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R, udział w spotkaniach 
negocjacyjnych

8) Nawiązywanie kontaktów pomiędzy wykonawcami i nabywcami 
wyników prac B+R



Co firmy mogą zyskać na współpracy z CTW 
Miękinia AGH?

• Obniżenie kosztów bieżącego funkcjonowania zakładu 
(energia elektryczna, cieplna, chłodzenie)

• Utworzenie podwalin pod strategię rozwoju/zmian w 
firmie

• Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa 
(eco firma, zielone certyfikaty itp.)

• Wzrost wykorzystania zielonej energii -> potencjalnie 
zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko

• Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego



Co firmy mogą zyskać na współpracy z CTW 
Miękinia AGH? – cd.

• Możliwość zamknięcia obiegu wody w cyklu 
produkcyjnym

• Poprawa warunków pracy

• Możliwość zmniejszenia obciążenia w 
infrastrukturze elektroenergetycznej

• W kontekście klastrów energii – możliwość wejścia 
w ścisłą współpracę z lokalnymi społecznościami, 
np. jako źródła ciepła albo duzi dostawcy energii 
elektrycznej



Zaproszenie do współpracy z CTW Miękinia

Współpracujemy z:



Zaproszenie do współpracy z CTW Miękinia

Co możemy zaoferować?

• Opracowanie indywidualnych strategii rozwojowych 
MŚP w oparciu o odnawialne źródła energii 

• Zaproszenie do udziału w projektach inicjowanych 
przez AGH oraz uczelnie współpracujące, w tym 
międzynarodowych i badawczo – rozwojowych 

• Konsultacje i doradztwo z wyspecjalizowanym w OZE 
personelem

• Zaproszenie do współpracy w ramach klastrów energii 
– dostarczanie know how, wsparcie merytoryczne



Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii 

WGGiOŚ AGH „Miękinia”

Biuro - Al. Mickiewicza 30, budynek A-0, pok.13

Laboratorium – Miękinia 381, gm. Krzeszowice

www.spin.miekinia.agh.edu.pl/

- Kierownik projektu:  

Jarosław Kotyza, tel. 12 617 40 57; kom. 606 738 467, kotyza@agh.edu.pl

- Broker innowacji:

Paweł Jastrzębski, tel. 12 617 23 47, kom. 513 101 202, pjastrze@agh.edu.pl

Łucja Kucmin-Węglarczyk, tel. 12 617 23 47, kom. 605 449 953, 

lucjakw@agh.edu.pl

mailto:spin@umwm.pl
mailto:kotyza@agh.edu.pl
mailto:pjastrze@agh.edu.pl
mailto:lucjakw@agh.edu.pl


Dziękuję za uwagę 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju 
i Poszanowania Energii „Miękinia”


