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Największa w Polsce inwestycja w obszarze
wysokich technologii
Celem projektu jest stworzenie platformy integrującej środowisko badawcze w zakresie
interdyscyplinarnych badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami poprzez wspólne
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym światowym poziomie.
W ramach projektu, na terenach Politechniki Warszawskiej powstanie laboratorium centralne ośmiokondygnacyjny budynek o powierzchni 17 tys. m2. Projekt przewiduje również modernizację
bądź budowę czterech kolejnych laboratoriów. Prowadzone w nich prace koncentrować się będą
wokół wytwarzania elementów dla kolejnych generacji aplikacji w zakresie szeroko pojętej mikro-,
opto-, nano- oraz bioelektroniki, jak również inżynierii mikro- i nanomateriałów wielofunkcyjnych.
Efekty prac naukowców przyczynią się do rozwoju polskiego przemysłu i sprawią, że będzie on
bardziej konkurencyjny. Znajdą również zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku.
Realizacji projektu podjęło się konsorcjum utworzone w grudniu 2008 r. przez osiem silnych
naukowych ośrodków stolicy: Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawki, Wojskową

Akademię Techniczną, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Instytut Wysokich
Ciśnień PAN.
Zgodnie z zapisami projektu, zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na grudzień 2013 r.
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