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Robot antyterrorystyczny otrzymał znak „Teraz Polska”!

Mały robot do rozpoznania terenu - Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów został nagrodzony
Godłem „Teraz Polska” w XXIV edycji Konkursu w kategorii przesięwzięcie innowacyjne.

Mały robot jest zaawansowanym technologicznie,
zdalnie sterowanym urządzeniem przeznaczonym do
szybkiego rozpoznania terenu i miejsc
trudnodostępnych i przeprowadzania tam różnego
rodzaju interwencji. Roboty mają wspomagać pracę
służb mundurowych oraz służb specjalnych w
działaniach antyterrorystycznych i antykryzysowych.
Robot został zaprojektowany tak, aby mógł
skutecznie zastępować człowieka przy
niebezpiecznych zadaniach, zmniejszając tym samym
zagrożenie dla jego życia i zdrowia.

- Mały robot do rozpoznania jest urządzeniem
idealnie dopasowanym do potrzeb misji wojskowych i
działań jednostek specjalnych. Jego konstrukcja

została opracowana pod kątem maksymalnej uniwersalności i użyteczności dla tych służb. Robot PIAP Gryf to
już drugi tego typu produkt Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, który został nagrodzony
Godłem „Teraz Polska”. W 2002 roku Instytut otrzymał nagrodę za mobilny robot interwencyjno-inspekcyjny
INSPEKTOR - mówi Dyrektor Konkursu Teraz Polska, Michał Lipiński

W październiku 2007 roku Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego ogłosiła po raz pierwszy Konkurs „Teraz
Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych. Celem tej kategorii Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie Godłem
„Teraz Polska“ najbardziej nowatorskich rozwiązań, dotyczących działań podejmowanych w celu
usprawniania dotychczasowych procesów produkcyjnych jak również, tworzenia nowych lub znaczącego
ulepszania istniejących produktów i usług. Organizatorzy Konkursu chcą uhonorować i promować
naukowców oraz inżynierów opracowujących nowatorskie rozwiązania technologiczne, a także
przedsiębiorstwa, które wdrażają takie rozwiązania w praktyce.

- Kategoria dla innowacji cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mimo iż firma zgłaszająca się do niej
musi spełnić pewne dodatkowe wymagania (rozwiązanie powinno być nowatorskie na skalę światową), co roku
obserwujemy wzrost liczby zgłoszeń. Co ciekawe, w tej kategorii o Godło „Teraz Polska” mogą się
jednocześnie ubiegać dwa podmioty – ten, który opracował innowacyjną technologię, oraz ten, który wdrożył
ją w swojej firmie. Za ten swego rodzaju transfer technologii przyznawane są dodatkowe punkty na etapie
oceny eksperckiej – dodaje Michał Lipiński.

W tegorocznym XXIV Konkursie „Teraz Polska” Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego nagrodziła:15
produktów, 8 usług, 2 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 5 samorządów. Szczegółowe wyniki dostępne na
stronie www.terazpolska.pl.
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