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Informacja prasowa

Warsztaty ESO dla polskiego przemysłu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz 
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (CAMK PAN) zapraszają na „II 
warsztaty  ESO  dla  przemysłu”,  które  odbędą  się  3  lipca  2015  r.  w  Warszawie  w 
budynku CAMK PAN  przy  ul.  Bartyckiej  18.  To  okazja  dla  polskich  firm z  wielu 
różnych branż oraz dla instytutów naukowo-technicznych na nawiązanie kontaktów i 
poznanie zasad udziału w przetargach ogłaszanych przez Europejskie Obserwatorium 
Południowe (ESO).

Polska  staje  się  właśnie  członkiem  Europejskiego  Obserwatorium  Południowego 
(ESO),  głównej  europejskiej  organizacji  naukowo-technicznej  zajmującej  się  badaniami 
Wszechświata z powierzchni Ziemi. Umowa o wstąpieniu Polski do ESO została podpisana 
pod koniec ubiegłego roku, a obecnie kończy się procedura jej  ratyfikacji.  Udział  w ESO 
oznacza szansę dla polskiego przemysłu oraz instytutów naukowo-technicznych na realizację 
kontraktów na rzecz tej organizacji. W szczególności ESO rozpoczyna aktualnie gigantyczną 
inwestycję o budżecie przekraczającym miliard euro – budowę teleskopu E-ELT o średnicy 
39  metrów,  który  będzie  największym  tego  typu  instrumentem  badawczym  na  świecie. 
Inwestycja obejmuje budowę całej infrastruktury tego dużego kompleksu naukowego.

Szczególnie  zainteresowane współpracą  z  ESO mogą być  branże takie  jak sektory 
nowoczesnych  technologii,  elektronika  oraz  IT  (np.  detektory,  systemy  bezpieczeństwa, 
software,  hardware),  automatyka  przemysłowa,  budownictwo,  inżynieria  mechaniczna  (np. 
produkcja  konstrukcji  stalowych,  silników,  łożysk,  metrologia),  systemy  zasilania,  sprzęt 
ciężki,  inżyniera  lądowa  (konstrukcja  kopuł,  modelowanie  trzęsień  ziemi,  modelowanie 
wiatrów),  optyka  (systemy  optyczne,  lasery,  powłoki  optyczne),  kriogenika  i  HVAC 
(materiały  do  chłodzenia,  kompresory,  pompy  próżniowe,  ogrzewanie,  wentylacja, 
klimatyzacja) oraz wiele innych.

„Udział Polski w ESO to nie tylko korzyści naukowe dla naszego kraju, ale przede 
wszystkim korzyści dla gospodarki. Polskie przedsiębiorstwa będą mogły teraz startować w 
przetargach na budowę instrumentów i detektorów, a także różnych elementów infrastruktury 
ESO oraz korzystać z transferu najnowszych technologii”  powiedział  prof. dr hab.  Marek 
Sarna (CAMK PAN).

W trakcie  warsztatów przedstawiciele  Europejskiego Obserwatorium Południowego 
przedstawią aktualne zapotrzebowanie ESO w stosunku do przemysłu, procedury przetargowe 
oraz kryteria stosowane przez organizację przy wyborze wykonawców kontraktów. Warsztaty 
będą też okazją dla przedstawicieli polskich firm do nawiązania kontaktów i współpracy, aby 
skuteczniej rywalizować na forum międzynarodowym o kontrakty z ESO.

Szczegółowe  informacje  na  temat  warsztatów,  ich  program  oraz  formularz 
rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej http://eso-industry.pta.edu.pl.



Więcej informacji:

II Warsztaty ESO dla Przemysłu: http://eso-industry.pta.edu.pl

Witryna ESO: http://www.eso.org

Witryna MNiSW: http://www.nauka.gov.pl

Witryna Polskiego Towarzystwa Astronomicznego: http://www.pta.edu.pl

Witryna CAMK PAN: http://www.camk.edu.p[

Kontakt w sprawie warsztatów: eso-industry@pta.edu.pl

Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl

Ilustracja:

E-ELT – wizualizacja 39-metrowego teleskopu E-ELT, którego budowę ESO właśnie 
rozpoczyna. Instrument będzie gotowy na początku przyszłej dekady i stanie się 
„największym okiem świata na niebo”. Źródło: ESO/L. Calçada.
Duże zdjęcie: http://www.eso.org/public/archives/images/screen/eso1225c.jpg
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