
W latach 2009-2014 Wydział brał udział w realizacji projektu pt. „CHARISMA-Cultural heritage 

Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to 

Conservation/Restoration”. Projekt był realizowany w ramach 7. Programu Ramowego Unii 

Europejskiej. Celem projektu było stworzenie zintegrowanej infrastruktury 21 czołowych instytucji 

Wspólnoty Europejskiej prowadzących badania w zakresie właściwości materiałów wchodzących w 

skład zabytków kultury materialnej, w tym dotyczące rodzaju i zasięgu ich degradacji. 

projekt pt. „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020”. Projekt realizowany był w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału do 

konkurowania na ogólnopolskim rynku pracy 500 studentów. 

 

W latach 2012-2015 Wydział realizował i współrealizował: 

 

projekt „Utworzenie Klastra „GRUPA MEBLOWA HORECA” jako członek wspierający Klastra. Projekt 

realizowano w dwóch etapach: 

Etap I: Stworzenie strategii rozwoju klastra meblarskiego w województwie kujawsko-pomorskim 

Etap II Realizacja zadań strategii rozwoju Klastra “Grupa Meblowa HoReCa” 

Projekt realizowany w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, projektu „Wspieranie Powiązań 

Kooperacyjnych Przedsiębiorstw w województwie Kujawsko-Pomorskim”, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 

5.: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1.: Rozwój instytucji otoczenia biznesu. 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz 

ze środków budżetu państwa.  

 

W latach 2014-2015 Wydział realizował  

projekt pt. „Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na 

przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu”. Projekt ten finansowany był ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. projektu 

była podstawą przyznania WSP UMK w Toruniu Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016. 

 
 

 

 



Obecnie Wydział współrealizuje projekt (czas trwania 2015-2019) IPERION CH - Integrated Platform 

for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage”.  

Projekt realizowany jest w ramach program unijnego Horyzont 2020. Konsorcjum IPERION CH 

podejmuje wyzwania sformułowane w programie ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w 

zakresie stworzenia w latach 2014-2019 unikalnej infrastruktury badawczej (również e-infrastruktury) 

dla restauracji/konserwacji, interpretacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym. IPERION CH łączy 23 

wiodące w zakresie różnych aspektów nauk o dziedzictwie instytucje (uniwersytety, instytuty 

badawcze, placówki konserwatorskie, muzea) w Unii Europejskiej oraz jedną w USA (The J.P. Paul Getty 

Trust). Celem projektu jest – poprzez umożliwienie dostępu do szerokiej gamy wysokiej klasy 

instrumentów naukowych, metodologii, danych i narzędzi dla postępu wiedzy i innowacji w ochronie 

dziedzictwa kulturowego – stworzenie trwałej infrastruktury w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. 

 


