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Berlin, 29 czerwca 2012 – Ceremonia podpisania  Memor-
andum of Understanding for the new ApPEC:  (z przodu) 
Ch. Stegmann, DESY, J. Seed, STFC, F. Ferroni, INFN, J. 
de Kleuver, FOM (z tyłu) M. Krzystyniak, NCN, M. Maksic, 
HRZZ, I. Brancus, IFIN-HH, S. Katsanevas, CNRS 



  

Krótka historia
● 2001 – pierwsze Astroparticle Physics European 
Coordination, inicjatywa sześciu europejskich 
agencji finansujących. Aktywność pierwszego Ap-
PEC spowodowała powstanie ERA-net ASPERA 
(2006) obejmującego już 24 agencje, w tym polską 
(NCBiR)
● ASPERA call 1  (CTA, DARWIN, EUPECA)
● ASPERA call 2 (AugerNext, ISOTTA, SILENT)
● ASPERA call 3 (Neutrino detectors, Gravitational   

                    wave detectots)
●2012 – new ApPEC, udział NCN zamiast NCBiR



  

Nowy ApPEC
Agencje biorące udział pochodzą z następujących 
krajów:
Belgia, Chorwacja, Francja, Holandia,  Irlandia,, Polska, 
Romunia,  Rosja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy,

Władze organizacji: Zgromadzenie Ogólne,Joint Secret-
ariat,Doradczy Komitet Naukowy (SAC)

Stavros Katsanevas – 
Przewodniczący (CNRS/Francja)

Thomas Berghoefer -
(Sekretarz Generalny
DESY/Germany)



  

Działania

CEL:  “developing a European common action plan to 
fund the upcoming large astroparticle physics infrastruc-
tures as defined in the ASPERA Roadmap“

ŚRODKI: trzy  centra funkcjonalne mieszczące się w:
●  DESY, Hamburg, Niemcy
●  APC laboratory of CNRS/CEA, Paryż, Francja
●  INFN national underground laboratory, Gran Sasso, 
Włochy

oraz oczywiście prace Zgromadzenia Ogólnego. 



  

Koszty uczestnictwa

Koszty zwykłego uczestnictwa:  2 000 EUR/rok

Kraje goszczące centra funkcjonalne muszą zapewnić im 
finansowanie

Dodatkowa możliwość dofinansowania typu 'in-kind' (np. 
Organizacja spotkania)

Calls for proposals ? 



  

ApPEC list of Astroparticle 
Physics Problems/2013

● the nature of dark matter and dark energy; 
● the physics of primordial Universe; 
● the stability of protons; 
● the properties of neutrinos, their role in the cosmic evolu-tion, and their potential to probe cosmic processes comple-mentary to photons; 
● the origin of cosmic rays;
● the nature of the Universe at extreme energies and violent cosmic processes as expected to be seen with gravitational waves. 



  

Priorytety/2013
● Medium Scale Projects:
- gravitational antenna upgrade
- upgrades/construction of dark matter detectors
-  upgrade/constructions of double-decay experimets

● Large Scale Projects
- CTA
- first phase of KM3NeT - R&D next stage of cosmic ray detectors

● Within Horizon 2020Coordinations of large projects, like 50-500 kt neutrino detect-ors, ground and space-based dark energy surveys, next genera-tion of ground and space-based gravitational wave detectors 



  

Horizon 2020
Nowa nazwa Programu ma symbolizować zasadnicze zmi-
any, jakie nastąpią w finansowaniu europejskiej nauki. Pro-
gram zawiera, poza zadaniami realizowanymi dotychczas w 
ramach 7. Programu Ramowego UE, także 

priorytety Programu Ramowego

na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and 
Innovation Framework Programme – CIP), w części 
dotyczącej innowacyjności, oraz Europejskiego Instytutu In-
nowacji i Technologii (European Institute of Innovation and 
Technology – EIT). 



  

Horizon 2020
Projekt dotyczy finansowania nauki w okresie 2014 - 2020

Wstępnie planowane środki:    ok. 80 mld EUR 

Obecnie szacowane środki:   ok. 70 mld EUR

Struktura wydatków:

●    Doskonałość w nauce (Excellence in science) - 24.6
●    Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) -18.0
●    Wyzwania społeczne (Societal challenges).- 32.7

nowy budżet ERC  13.0 (wzrost z 7.5  w poprzednim cyklu).
NCN w tym czasie wyda 1,75 mld EUR (7 lat).



  

Horizon 2020

Ważne struktury: 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (nowe ERC) 
- w tym Przewodniczący (w grupie wskazujacej jest prof. 
Michał Kleiver), Rada Naukowa
Horizon 2020 Advisory Groups (deadline dziś!)
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Wspólnoty wiedzy i innowacji (WWI).
JRC – Joint Research Center

Ogólnie procedura aplikacji ma byc bardzo uproszczona.
 



  

A zatem Astrofizyka Cząstek 
ma o co sie starać.
Struktura ApPEC powinna to 
ułatwić.

Szczegółów dotyczących 
calls for proposals jeszcze 
nie ma.
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