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300 ml zł na nowatorskie projekty
motoryzacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II
edycję konkursu INNOMOTO. Do rozdysponowania jest 300 mln zł na innowacyjne projekty
i produkty w przemyśle motoryzacyjnym. „Sektor motoryzacyjny to jedna z najważniejszych branż
gospodarczych w Polsce, z dużym potencjałem wzrostu innowacyjności” – powiedział PAP
wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Nabór wniosków rozpoczął się 11 maja i potrwa do 10
lipca.
Program sektorowy INNOMOTO został ogłoszony przez wicepremiera Jarosława Gowina we
wrześniu 2016 roku, a wynika bezpośrednio z realizowanej przez rząd Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju. Podsumowując dotychczasowy przebieg programu INNOMOTO, Gowin podkreślił, że z 250
mln zł przyznanych w ramach I edycji, aż 170 mln dotyczyło projektów z zakresu elektromobilności.
„Chcemy, żeby gospodarka rozwijała się w sposób przyjazny dla środowiska i społeczeństwa” –
powiedział wicepremier.
Dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski zaznaczył, że w ramach programu dofinansowywane będą
zarówno projekty będące w fazie naukowo-badawczej, jak i prototypy produktów. Dofinansowanie
przeznaczone jest na pojazdy lub ich komponenty, a obejmie od 35 do 80 proc. wartości projektu.
W konkursie mogą brać udział zarówno mikroprzedsiębiorstwa i sektor MŚP, jak też duże firmy oraz
konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi. „Mamy nadzieję na rozwój współpracy
przemysłu z ośrodkami naukowymi” – powiedział Chorowski.
Konkurs INNOMOTO ma na celu wsparcie branży motoryzacyjnej w tworzeniu innowacyjnych
rozwiązań, co w efekcie może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiego sektora
motoryzacyjnego w perspektywie do 2026 roku.
Zgodnie z opracowaną w porozumieniu z przedsiębiorcami agendą badawczą, w ramach programu
są realizowane projekty dotyczące konstruowania nowatorskich pojazdów i napędów, ale także
technologii produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu oraz innowacyjnych części, komponentów
i systemów do zastosowania w pojazdach.
Do udziału w konkursie NCBR – jako agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
zaprasza przedsiębiorców lub konsorcja przedsiębiorców, z projektami obejmującymi prace
rozwojowe realizowane poza województwem mazowieckim. Minimalna wartość projektu to milion,
a maksymalna 30 mln zł.
Program sektorowy INNOMOTO jest jednym z 13 programów sektorowych NCBR realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Został zainicjowany przez Porozumienie na
rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych INNOMOTO, w skład którego
wchodzą: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Polska Izba Motoryzacji (PIM), Polski Związek
Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części
Motoryzacyjnych (SDCM), Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP)

oraz Związek Pracodawców Motoryzacji (ZPM).
W ramach I konkursu INNOMOTO przedsiębiorcy złożyli 87 wniosków o dofinansowanie na łączną
kwotę dofinansowania w wysokości ponad 413 mln zł. Dofinansowanie w łącznej wysokości ponad
250 mln zł otrzymało 50 projektów. Szczegółowe informacje o II konkursie dostępne są na stronie
www.ncbr.gov.pl.
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Świąteczne zakupy ze sztuczną inteligencją
Sztuczna inteligencja, która śledzi zachowanie internautów i przewiduje trendy świąteczne, może
być pomocna w wyborze prezentów.
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Fińskie owoce leśne naturalną bronią na
superbakterie
Maliny moroszki czy jeżyny arktyczne to skarby fińskiej przyrody, które skutecznie radzą sobie m. in.
z zakażeniami.
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Przez sztuczne oświetlenie starsze osoby nie
mogą spać
W rejonach cechujących się dużym natężeniem sztucznego światła seniorzy zażywają więcej leków
nasennych.
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Tereny zielone w miejscu zamieszkania
zmniejsza ryzyko choroby serca
Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie terenów zielonych, mają niższe ryzyko choroby serca i udaru
mózgu.
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Dziś rząd zajmie się ustawą o powołaniu
Agencji Badań Medycznych
W porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów znalazł się przygotowany przez
Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy.
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Co drugi Polak ma zbyt wysoki poziom
cholesterolu
Prawie 19 mln Polaków, czyli co drugi rodak ma podwyższony poziom cholesterolu, a leczy się
jedynie 7-8 mln osób.
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Mamy 30 lat na zatrzymanie ocieplenia
Powinniśmy zredukować emisję dwutlenku a w ciągu najbliższych 15 lat obniżyć ją o połowę - w
przeciwnym wypadku grozi nam wyginięcie - p.owiedział PAP fizyk atmosfery prof....
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Czułe termometry usmażą raka?
Aby zabić komórkę nowotworową ciepłem, potrzebne są wyjątkowo czułe maleńkie grzałki, a
zarazem nanotermometry.
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