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Projekt ECO-Mobilność
ECO-Mobilność to projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, realizowany na
Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. W ramach projektu opracowana zostanie
platforma przyjaznych dla środowiska, kompatybilnych systemów transportu miejskiego lokalnego i osobistego. Jest to propozycja rozwiązania problemów wynikających z rosnącego
natężenia ruchu samochodów spalinowych w miastach.

Celem projektu jest umożliwienie osobom z posiadaną dysfunkcją narządów ruchu normalnego
funkcjonowania w społeczeństwie, nieograniczanego możliwością przemieszczania się i tym samym
polepszenie dostępu do oferty edukacyjnej i rehabilitacyjnej, pracy i dóbr kultury. W ramach
platformy ECO-Mobilność realizowane będą następujące elementy:
●

●

●

●

●

Personal Rapid Transit (PRT) – zeroemisyjny system transportu publicznego o charakterze
indywidualnym z funkcją „od drzwi do drzwi”, nie stanowiący żadnej bariery dla osób
niepełnosprawnych ruchowo, wykorzystujący systemy wymienione w punktach 4-5.
Zeroemisyjny miejski elektryczny ECO-samochód, w pełni dostosowany do potrzeb osób
poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich.
Mechatroniczny system wspomagania ruchu „Veni-Prometeusz”, umożliwiający osobom
niepełnosprawnym pionizację, poruszanie się i jednocześnie rehabilitację ruchową.
Wózek inwalidzki nowej generacji z opcją pokonywania stopni i przeszkód oraz innowacyjny wózek
napędzany przy pomocy dwóch dźwigni.
System zewnętrznych stabilizatorów ortopedycznych z opcją leczenia funkcjonalnego
umożliwiający poruszanie się i w miarę normalne funkcjonowanie osobie czasowo
niepełnosprawnej ruchowo, którą może być ofiara wypadku lub osoba poddana leczeniu
ortopedycznemu z powodu innych schorzeń. Polska modularna endoproteza stawu biodrowego.

Projekt „ECO-Mobilność” realizowany jest przez Wydział Transportu i jest współfinansowany
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Priorytetu I (Badania i rozwój
nowoczesnych technologii; Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców
realizowanych przez jednostki naukowe; Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe).
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.eco-mobilnosc.pw.edu.pl
Źródło: www.pw.edu.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/15342.html
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania

25-11-2021

Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.

25-11-2021

Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.
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Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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