
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania  
  

Program/nr konkursu: Polsko-Tajwańska Współpraca Badawcza, konkurs nr 3 

Ścieżka / obszar:   

 Neuroscience 

 Energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies) 

 Environment (including: water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations) 

 Materials science and engineering 

Data rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków:  15 IV – 30 VI 2015 r. 

Lp. 
Nr wniosku 

 lub akronim 

Wnioskodawca /           

 Lider i członkowie konsorcjum 
Tytuł projektu Status wniosku 

1 MATRIX Politechnika Warszawska/ 
National Cheng Kung University 
 

Innowacyjne materiały na osnowie elektrolitu dla węglanowych 
ogniw paliwowych/ Innovative matrix materials for molten 
carbonate fuel cells 

Rekomendowany do 
dofinansowania 

2 SUPRA Instytut Chemii Organicznej 
PAN/ 
National Taiwan University 
 

Generowanie tlenu cząsteczkowego z użyciem zlokalizowanego 
powierzchniowo rezonansu plazmowego z użyciem materiałów 
hybrydowych/ Localised surface plasmon resonance assisted 
inorganic-organic, hybrid materials for efficient oxygen evolution 
reaction 

Rekomendowany do 
dofinansowania 

3 DIRGS Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny w Radomiu, 
Instytut Nowych Syntez 
Chemicznych/ 
National Tsing Hua University,  
Industrial Technology Research 
Institute  
 

Innowacyjne zastosowanie cieczy inteligentnych w chwytakach 
robotów przemysłowych/ Innovative application of smart fluid in 
industrial robot gripper 

Rekomendowany do 
dofinansowania 

4 3DMUSCLE Politechnika Warszawska/ 
National Taiwan University 
 

Zastosowanie trójwymiarowego drukowania, biologii komórki oraz 
technologii materiałowych w celu opracowania struktury 
podobnej do tkanki mięśniowej - badania pilotażowe/ 
Consolidation of 3D printing, cell biology and material technology 
for the development of bioprinted meat – A prototype study 

Rekomendowany do 
dofinansowania 

5 IR-GRAPH Politechnika Warszawska/ 
Tatung University 

Materiały na bazie modyfikowanego tlenku grafenu o 
właściwościach ekranujących promieniowanie podczerwone/ 

Rekomendowany do 
dofinansowania 



 Infrared radiation shielding properties of modified graphene oxide 
based materials 

6 QuantMat Uniwersytet Śląski/ 
National Chiao Tung University 
 

Modelowanie materiałów molekularnych dokładnymi i wydajnymi 
metodami kwantowymi/ Accurate and robust quantum modelling 
of molecular materials 
 

Rekomendowany do 
dofinansowania 

7 PHEVAP Politechnika Wrocławska/ 
National Central University 
 

Badania płytowych wymienników ciepła do regazyfikacji cieczy 
kriogenicznych i modelowanie dwu fazowych przepływów 
w wymiennikach/ Development of plate heat exchangers for liquid 
inert gas vaporization, 
and the modelling of the two-phase flow in heat exchangers 
 

Rekomendowany do 
dofinansowania 

  


