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PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE
Od 2012 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji współuczestniczy w realizacji projektów ﬁnansowanych ze
środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz
obronności i bezpieczeństwa państwa.

PLIKI DO POBRANIA
NEXT - Genetyczny portret sprawcy oraz oﬁary przestępstwa – opracowanie systemu do
określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograﬁcznego poprzez analizę DNA z
wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS)
2.46 MB

System oznaczania ewidencji oraz śledzenia obiegu materiału dowodowego z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych
1.04 MB

Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych
3.63 MB

Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w
fazie gazowej
436.1 KB

System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w
celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych
postępowań przygotowaczych i czynności wykrywczych HIT-NET
931.65 KB

Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu
technologii wysokich ciśnień
14.59 MB

Nowoczesne metody wykrywania narkotyków z wykorzystaniem psów służbowych –
Referencyjny zestaw próbek substancji narkotycznych do szkolenia i atestacji psów
służbowych

6.52 MB
Projekt realizowany przez konsorcjum naukowe w składzie: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (lider),
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, KONWIT - Paweł Witkowski. Celem projektu jest poprawa skuteczności pracy psów
służbowych wykorzystywanych do wykrywania narkotyków. Projekt zakłada opracowanie, wytworzenie i testowanie
w warunkach rzeczywistych zestawu referencyjnych próbek zapachowych wybranych narkotyków przeznaczonych
do szkolenia psów. W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie badań mających na celu
wytypowanie substancji zapachowych charakterystycznych dla wybranych narkotyków i tzw. dopalaczy oraz
opracowanie referencyjnego zestawu próbek przeznaczonych do szkolenia psów. Ponadto, w ramach projektu
zostanie opracowany specjalistyczny pojazd służący do przewożenia psów oraz specjalistyczne środowisko
szkoleniowe, umożliwiające prowadzenie działania w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. W
oparciu o wiedzę i wyposażenie opracowane w toku realizacji projektu zostanie opracowany podręcznik metodyczny
obejmujący metodologię wykorzystania zestawu próbek oraz środowiska testowego w procesie szkolenia psów. Lata
realizacji projektu: 10.12.2018 r. – 09.06.2021 r. Całkowita wartość projektu:5 997 963,00 zł Wartość
doﬁnansowania: 5 897 963,00 zł [LOGO Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji] [LOGO Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie] [LOGO ﬁrmy KONWIT] [LOGO NCBR] Projekt nr DOB-BIO9/20/01/2018 ﬁnansowany ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 9/2018 na wykonanie i ﬁnansowanie projektów w
zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Ocena: 4.2/5 (9)

Tweetnij

