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Projekt timbre: podstawowe 

informacje  

7. Program Ramowy 

Okres realizacji 01/2011 – 06/2014 

15 Partnerów i Międzynarodowy Komitet Doradczy  

Budżet: 4.7 mln €, finansowanie KE: 3.4 mln € 
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Projekt timbre - Cele 

Zebranie, ocena, sklasyfikowanie informacji, programów, projektów i dostępnych 

danych na temat rewitalizacji terenów zdegradowanych 

Określenie możliwości przekształcania terenów zdegradowanych w kontekście 

istniejących struktur decyzyjnych   

Opracowanie narzędzi priorytetyzacji i klasyfikacji terenów zdegradowanych  

Rozwój i skonsolidowanie możliwości technologicznych w rewitalizacji terenów 

zdegradowanych w tym udoskonalenie  metod i technologii “in-situ” i “on-site”  

Opracowanie narzędzi oceny i planowania  rozwiązań remediacyjnych  

Stworzenie zintegrowanej platformy wymiany informacji  

na temat rewitalizacji terenów zdegradowanych 



Opracowanie systemu zbierania, analizy i klasyfikacji dostępnych 

informacji na temat rewitalizacji terenów zdegradowanych 

4 

System ekspercki jako platforma 

informacyjna  

 Lisa Pizzol, Ph.D. | University Ca' Foscari of Venice | lisa.pizzol@unive.it 

1) Inwentaryzacja  

informacji na 

temat 

przekształcania 

terenów 

zdegradowanych 

w UE 

2) Wdrożenie bazy danych 

projektu TIMBRE   

3) Ocena i ranking 

zebranych informacji  

4) Identyfikacja luk 

metodologicznych i 

technologicznych   

5) Opracowanie eksperckiej bazy 

danych TIMBRE  

Tasks 
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Podejmowanie decyzji oraz 

uwarunkowania kulturowe 

Poznanie lokalnej specyfiki, istniejących  

barier i niewykorzystanego potencjału  

doskonalenia racjonalnej rewitalizacji  

terenów zdegradowanych  

Poznanie poglądów różnych interesariuszy na temat 

rewitalizacji terenów zdegradowanych 

 

 Zachęcanie interesariuszy do prowadzenia 

dialogu, aby zrozumieć zmieniające się 

potrzeby,  

priorytety i interesy 

 Dr. Alena Bleicher | Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ | alena.bleicher@ufz.de 
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Warunki skutecznej remediacji oraz 

narzędzie priorytetyzacji  

  Analiza: Warunki skutecznej remediacji 

Bazy danych, badania ankietowe, poglądy i opinie 

interesariuszy, projekty, które zakończyły się 

sukcesem  

Analiza przestrzenna i klasyfikacja, wskaźniki i 

czynniki sukcesu 

Zastosowanie: Narzędzia priorytetyzacji  

Internetowe bazy danych i mapy terenów 

Interaktywne narzędzie priorytetyzacji    

Strategie najlepszej praktyki przekształcania 

terenów  

 Petr Klusáček, Ph.D. | Ústav geoniky AV ČR | klusacek@geonika.cz 
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Rozpoznanie i remediacja terenu  

Badania wykonalności fitoremediacji  i metody 

przemywania gleby roztworami przemywającymi   

Nowe strategie efektywnego rozpoznania i monitoringu 

stanu środowiska na danym terenie oraz oceny możliwości 

jego remediacji:  

 a) badanie zawartości zanieczyszczeń w próbkach 

rdzeni drzew  

 b) metody sondowania próbnego oraz próbkowania 

płytkiego wspierane przez modelowanie numeryczne 

Podejmowanie decyzji jakie metody mogą być 

odpowiednie i skuteczne dla danego terenu?  

 Mette Algreen Nielsen | Danmarks Tekniske Universitet | mann@env.dtu.dk 
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Infrastruktura: wykorzystanie, rozbiórka, 

zagospodarowanie odpadu    

 Peter Hagemann | GeoExperts Dr. Kühne & Partner | hagemann@geoexperts.de 

Ocena praktyk i regulacji stosowanych w UE  

Środowiskowa i ekonomiczna ocena w zakresie: 

 

Ponownego 

wykorzystania 
Rozbiórki  

Inwentaryzacja, analiza i planowanie rozbiórki  

Ekonomicznie uzasadniona i przyjazna dla środowiska gospodarka 

odpadem 

Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrona przed emisjami  
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Ocena i wybór opcji regeneracyjnych 

Wspieranie rewitalizacji terenów zdegradowanych na wczesnym etapie 

planowania ich przekształcenia   

Ocena ryzyka, kosztów i korzyści możliwych sposobów przekształcenia i 

wykorzystania terenu w przyszłości 

Narzędzie programowe wspomagające i zapewniające informację 

decydentom i interesariuszom  

 Dr. Michael Finkel | University of Tübingen | michael.finkel@uni-tuebingen.de 
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Platforma internetowa 

Upowszechnianie wyników projektu oraz  

publikacji, które spełniają wymagania właścicieli 

Megaobiektów, deweloperów, instytucji kontrolujących i innych 

interesariuszy 

Utworzenie i utrzymanie przyjaznej dla  

użytkownika platformy internetowej na  

temat rewitalizacji terenów zdegradowanych  

Organizacja szkoleń dla interesariuszy i ekspertów 

zaangażowanych w przekształacanie Megaobiektów 

 Stephan Bartke | Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ | stephan.bartke@ufz.de 



Obiekty testowe 

Brno, Czechy, Dawna 

maszynownia i odlewnia 

metalu 2 ha 

Hunedoara, Rumunia   

Dawna koksowania, 

ślusarnia i huta stali  

138 ha 

Ostrawa, Czechy 

Dawny zakład 

regeneracji zużytego 

oleju 7 ha 

Krampnitz, Niemcy  

Dawna baza Armii 

Radzieckiej, 120 ha 

Solec Kujawski, Polska 

Dawna nasycalnia podkładów 

kolejowych PKP  

Szprotawa, Polska 

Dawna baz wojsk 

radzieckich  500 ha 
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Obiekty testowe TIMBRE: 

Szprotawa, Polska 

Rozpoznanie stanu środowiska i dobór 

technologii remediacji 

Ocena uwarunkowań społeczno-

ekonomicznych i dobra praktyka 

uspołecznionego przekształcania terenu 

Ocena stanu infrastruktury/wyburzeń i 

gospodarki odpadami  

Planowanie przyszłego zagospodarowania 

terenu  
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Obiekty testowe TIMBRE: 

Solec Kujawski, Polska 

Prowadzący prace prof. Nicolas Fatin-Rouge,  Université de Franche-

Comté przy współpracy Wojciecha Irmińskiego z firmy Geologik  

Testowanie nowych rozwiązań technologicznych - przemywanie gleby 

zanieczyszczonej kreozotem z odzyskiem środka czyszczącego 

Solec Kujawski, Wrzesień 2012 



Dziękuję za uwagę! 
 

www.timbre-project.eu 

Contact: timbre-info@ufz.de 

TIMBRE acknowledges the co-financing from 

the European Commission – Framework Program 7 

Grant number 265364 

http://www.timbre-project.eu/

