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INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

1. WPROWADZENIE 

Zaprosiliśmy Panią/Pana do udziału w projekcie naukowym TIPPING+. Przed podjęciem 

decyzji o udziale w projekcie, prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu oraz 

upewnienie się, że dokładnie zrozumieli Państwo zakres projektu, jego cel, ryzyka oraz 

korzyści. Formularz może zawierać słowa, których dokładnego znaczenia mogą Państwo 

nie znać. W takim przypadku uprzejmie prosimy o zwrócenie się do członka zespołu 

badawczego, który wyjaśni pojawiające się wątpliwości. Podkreślamy, że w każdym 

przypadku zapewniamy zgodność procedur projektu z przepisami obowiązującego prawa.  

 

2. CEL PROJEKTU  

Celem projektu Tipping+ jest wyjaśnienie przyczyn i warunków, w jakich regiony węglowe 

i wysokoemisyjne przyjmują określone trajektorie rozwoju: zmieniając się w kierunku 

niskoemisyjnym lub przeciwnie, kontynuując dotychczasowe ścieżki wraz z ich 

negatywnymi konsekwencjami.  

 

PODSUMOWANIE 

Projekt TIPPING+ ma za zadanie rozpoznać trendy społeczno-demograficzne, 

geograficzne, psychologiczno-kulturowe, polityczne i ekonomiczne, prowadzące do 

społeczno-ekologicznych punktów zwrotnych (tipping points) w rozwoju regionów 

węglowych i wysokoemisyjnych. Projekt wskaże również rekomendacje pozwalające 

na zwiększenie szans pozytywnego wykorzystania procesu transformacji 

energetycznej. Wnioski zostaną sformułowane na podstawie wyników badań 

empirycznych w 20 regionach węglowych lub wysokoemisyjnych.  

Wnioski empiryczne i teoretyczne mają wyjaśnić współzależności między zmianami 

w regionalnych strukturach społeczno-kulturalnych a wymogami technologicznymi, 

prawnymi i inwestycyjnymi, które prowadzą (lub hamują) transformację energetyczną 

w regionach węglowych lub wysokoemisyjnych. Projekt TIPPING+ kładzie nacisk 

na współtworzenie wiedzy na temat głównych sił oraz interwencji prowadzących 

do pozytywnych punktów zwrotnych, wykorzystujących szanse, które wiążą się z   

transformacją energetyczną. 

 

3. OKRES REALIZACJI PROJEKTU  

Projekt realizowany jest w okresie 05.2021 – 05.2023. 

 

4. RYZYKA LUB NIEDOGODNOŚCI  

Żadne. Jest to wyłącznie zaproszenie do udziału w projekcie.  

 

5. KORZYŚCI  

Państwa udział w projekcie przyczyni się do wyjaśnienia przyczyn i warunków, w jakich 

regiony węglowe i wysokoemisyjne przyjmują określone trajektorie rozwoju. Będą 

Państwo ponadto na bieżąco informowani o wynikach projektu poprzez newsletter IBS oraz 

newsletter projektowy w języku angielskim.  

 

6. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ  

Odpowiedzi udzielone w ramach realizacji działań projektowych będą nagrywane. 

Przetwarzane dane będą wyłącznie wykorzystane do celów projektu badawczego (zgodnie 

z zasadą „minimalizacji danych”) i traktowane jako poufne.  

 

7. INFORMACJE KONTAKTOWE  

W przypadku jakichkolwiek Wątpliwości związanych z wzięciem udziału w badaniu, 

uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy: jan.frankowski@ibs.org.pl lub 

joanna.mazurkiewicz@ibs.org.pl.  
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8. UCZESTNICTWO  

Udział w projekcie jest dobrowolny. Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w projekcie, 

prosimy o podpisanie formularza. Wycofanie się z udziału jest możliwe w każdym 

momencie. 

 

Nr umowy 

grantowej 
884565  Akronim TIPPING+  

Tytuł 
Enabling Positive Tipping Points towards clean-energy 

transitions in Coal and Carbon Intensive Regions 

Temat 
LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 Social Sciences and 

Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition 

Ścieżka finansowania RIA (Research and Innovation Action) 

Rozpoczęcie projektu Maj 2020 Okres 36 miesięcy 
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Projekt Tipping+ otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 


