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Trendy

Elastyczne procesy współpracy
Ryzyko technologiczne 

przerzucone na dostawców

Additive Manufacturing

Produkcja = komputer + drukarka

Nowe materiałyInteligentna produkcja

Internet rzeczy
E-pojazdy
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Wyzwania

Istotną rolę odgrywać będą kierunki technologiczne, takie jak:

• Zaawansowane rozwiązania logistyczne (w tym: IT w relacjach z dostawcami, zorientowanie
na klient, ciągłe monitoring wyrobu na poszczególnych etapach łańcuchu wartości)

• Inteligentne modelowanie, symulowanie i testowanie

• Zaawansowane technologie produkcji, w tym drukowanie 3D („additive manufacturing”)
oraz inne technologie produkcji

• Zaawansowane materiały, nano-obróbki materiałów i powłok

• Robotyka i inteligentna automatyka, w tym zarządzanie energią i innymi zasobami w czasie
rzeczywistym oraz systemy produkcji projektowane dla elastycznego dostosowania się
do zmieniających się sytuacji

• Zrównoważona produkcja, odzysk materiałów („circular economy”)



Zakres tematyczny INNOMOTO

• I. Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu

• II. Innowacyjne pojazdy i napędy

• III. Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach



Zakres tematyczny 
INNOMOTO

KIS

I. Innowacyjne technologie 
produkcji, regeneracji, 
odzysku i recyklingu

A. Nowe technologie 
produkcji, regeneracji, 
odzysku, recyklingu i 
utylizacji oraz rozwój
istniejących

KIS 6. biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz
inżynierii środowiska – IV. nowoczesne biotechnologie w ochronie
środowiska (Technologie oczyszczania gazów odlotowych emitowanych do
powietrza; technologie oczyszczania gazów technologicznych oraz odpadowych
w celu ich wykorzystania)

KIS 9. rozwiązania transportowe przyjazne środowisku - V. innowacyjne
technologie produkcji środków transportu i ich części (modyfikacja oraz
budowa nowych linii technologicznych i systemów produkcyjnych środków
transportu, komponentów i części, w tym recyklingu; innowacyjne systemy
projektowania i oceny jakości w zakresie: metod, technik, infrastruktury pomiarowej
i procedur dotyczących kontroli jakości (technicznej) na wszystkich etapach
produkcji oraz gotowych wyrobów, w tym oceny ich właściwości funkcjonalnych z
wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych; innowacyjne systemy
zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw; innowacyjne systemy zarządzania wiedzą
i przepływem informacji w przedsiębiorstwach; innowacyjne metody ograniczania
wpływu procesów produkcyjnych na środowisko; innowacyjne technologie
produkcji, w tym technologie łączenia, modelowania i obróbki)

Zakres tematyczny INNOMOTO



Zakres tematyczny 
INNOMOTO

KIS

A. Nowe technologie 
produkcji, regeneracji, 
odzysku, recyklingu i 
utylizacji oraz rozwój
istniejących

KIS 11. minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia
oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody
odzysku) –
I. minimalizacja wytwarzania odpadów (m.in. Produkcja bezodpadowa lub
niskoodpadowa)

III. innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu (innowacyjne technologie
przetwarzania odpadów wielomateriałowych, wielowarstwowych i kompozytowych,
innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu metali z odpadów, innowacyjne
technologie trudnych do przetwarzania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych
z eksploatacji; opracowywanie innowacyjnych technologii zagospodarowywania
pozyskanych materiałów z przetworzenia odpadów; selektywne, innowacyjne procesy
technologiczne otrzymywania z odpadów wysokoprzetworzonych związków
chemicznych; innowacyjne wyroby wielomateriałowe i kompozytowe na bazie odpadów
do wykorzystania w różnych gałęziach gospodarki)

Zakres tematyczny INNOMOTO



Zakres tematyczny 
INNOMOTO

KIS

A. Nowe technologie 
produkcji, regeneracji, 
odzysku, recyklingu i 
utylizacji oraz rozwój
istniejących

KIS 13. wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w
tym nanoprocesy i nanoprodukty
VI. zaawansowane materiały i nanotechnologie dla produktów o wysokiej wartości
dodanej oraz o dużym znaczeniu dla łańcuchów wartości w przemyśle (innowacyjne
technologie wytwarzania produktów jednostkowych, krótkoseryjnych, o nowych
funkcjonalnościach, charakteryzujących się złożonym kształtem, o regulowanej
porowatości, „inteligentnych” przez integrację z sensorami i efektorami, o krótkim czasie
wdrażanie do produkcji, wielomateriałowych …; nowe metody wytwarzania materiałów
spiekanych i ceramicznych w tym superdrobnoziarnistych, oraz innowacyjnych
produktów wytwarzanych tymi technologiami, metod metalurgii proszków i produkcji
proszków, w zakresie atomizacji, natryskiwania na zimno, formowania natryskowego i
powlekania, innych innowacyjnych technik formowania, przyrostowego formowania
blach,… )

KIS 15. inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne –
II. inteligentne sieci w infrastrukturach (inteligentne fabryki; inteligentne pojazdy)
V. interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna w inteligentnych sieciach

Zakres tematyczny INNOMOTO



Zakres tematyczny 
INNOMOTO

KIS

A. Nowe technologie 
produkcji, regeneracji, 
odzysku, recyklingu i 
utylizacji oraz rozwój
istniejących

KIS 17. automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
I. projektowanie i optymalizacja procesów (inteligentne systemy bezpieczeństwa
systemów zautomatyzowanych oraz robotów; projektowanie zaawansowanych
interfejsów w układzie człowiek-maszyna, człowiek-system, maszyna-maszyna,system-
system)
II. technologie automatyzacji i robotyzacji procesów (technologie inteligentnego
sterowania urządzeniami i maszynami oraz robotami w systemach produkcyjnych;
technologie mobilne w urządzeniach, maszynach, robotach oraz w procesach
wytwórczych i logistycznych; techniki sensorowe, napędy, zasilanie w procesach,
maszynach, urządzeniach i robotach)

Zakres tematyczny INNOMOTO



Zakres tematyczny
INNOMOTO

KIS

II. Innowacyjne 
pojazdy i napędy

A. Pojazdy KIS 9. rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
I. innowacyjne środki transportu (optymalizacja środków transportu poprzez
redukcję masy i rozmiarów przy zachowaniu funkcjonalności; intermodalność
środków transportu, w tym dyfuzja rozwiązań technicznych i technologicznych
pomiędzy systemami transportowymi; infrastruktura do eksploatacji
innowacyjnych środków transportu; modułowa budowa środków transportu, w
tym wymiana jednostek napędowych; specjalne i specjalizowane środki
transportu; środki transportu zasilane alternatywnymi źródłami energii wraz z
infrastrukturą do ich obsługi; autonomiczne środki transportu)

B. Nadwozia, 
przyczepy, naczepy

KIS 9. rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
I. innowacyjne środki transportu (j.w.)

C. Napędy pojazdów KIS 7. wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania,
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii - III. magazynowanie energii (E-
mobility) / V. energetyka prosumencka (Prosumenckie źródła energii)

KIS 9. rozwiązania transportowe przyjazne środowisku - II. proekologiczne
rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu (alternatywne
napędy)

Zakres tematyczny INNOMOTO



Zakres tematyczny 
INNOMOTO

KIS

III. Innowacyjne części, 
komponenty i systemy do 
zastosowania w pojazdach

A. Innowacyjne materiały KIS 9. rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
IV. innowacyjne materiały w środkach transportu (innowacyjne materiały
metalowe; innowacyjne materiały polimerowe; innowacyjne materiały
kompozytowe; innowacyjne pokrycia oraz powłoki; innowacyjne materiały
hybrydowe, w tym blachy organiczne lub struktury bioniczne; innowacyjne
materiały na bazie surowców wtórnych; innowacyjne materiały
eksploatacyjne, w tym niskoemisyjne nośniki energii)

B. Innowacyjne części/ 
elementy / podzespoły

KIS 9. rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
II. proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach
transportu (optymalizacja i poprawa konstrukcji i funkcjonalności
podzespołów w środkach transportu; innowacyjne systemy redukcji
szkodliwych emisji; innowacyjne elementy wyposażenia środków
transportu)

Zakres tematyczny INNOMOTO



Zakres tematyczny 
INNOMOTO

KIS

B. Innowacyjne części/ 
elementy / podzespoły

KIS 14. sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
I. sensory fizyczne
IV. sieci sensorowe
V. zagadnienia horyzontalne (przekrojowe) w technologiach sensorowych

KIS 16. elektronika drukowana, organiczna i elastyczna
II. sensory elastyczne
III. oświetlenie
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Zakres tematyczny 
INNOMOTO

KIS

B. Innowacyjne części/ 
elementy / podzespoły

KIS 14. sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
I. sensory fizyczne
IV. sieci sensorowe
V. zagadnienia horyzontalne (przekrojowe) w technologiach sensorowych

KIS 16. elektronika drukowana, organiczna i elastyczna
II. sensory elastyczne
III. oświetlenie
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Obszary i zagadnienia badawcze 

w programie sektorowym INNOMOTO
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Przewodniczący Komitetu Sterującego
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Obszary badawcze Grupy
badawcze

Zagadnienia badawcze

I. 
Innowacyjne
technologie
produkcji,

regeneracji,
odzysku i
recyklingu

A. 
Nowe

technologie
produkcji,

regeneracji,
odzysku,

recyklingu
i utylizacji,
oraz rozwój
istniejących

I.A.1. Udoskonalone lub nowe linie technologiczne i 

technologie produkcji pojazdów i części motoryzacyjnych

I.A.2. Udoskonalone lub nowe linie technologiczne i 

technologie regeneracji komponentów i części 

motoryzacyjnych

I.A.3. Udoskonalone lub nowe technologie wytwarzania 

materiałów i warstw wierzchnich

I.A.4. Udoskonalone lub nowe technologie poprawiające 

właściwości wytrzymałościowe materiałów oraz 

technologie łączenia materiałów

I.A.5. Udoskonalone lub nowe metody odzysku, 

recyklingu i utylizacji

I.A.6. Udoskonalone lub nowe metody ograniczania 

negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na 

środowisko

Zakres tematyczny programu sektorowego 
INNOMOTO (1)



Obszary badawcze Grupy
badawcze

Zagadnienia badawcze

II.
Innowacyjne

pojazdy
i napędy

A. 
Pojazdy

II.A.1. Pojazdy osobowe

II.A.2. Pojazdy ciężarowe, specjalne, autobusy i pozostałe

B. 
Nadwozia,
przyczepy,
naczepy

II.B.1. Nadwozia

II.B.2. Naczepy i przyczepy

II.B.3. Zabudowy

C. 
Napędy

pojazdów

II C.1. Napędy alternatywne oraz związana z nimi 

infrastruktura

II.C.2. Napędy spalinowe

Zakres tematyczny programu sektorowego 
INNOMOTO (2)



Obszary badawcze Grupy
badawcze

Zagadnienia badawcze

III.
Innowacyjne

części,
komponenty

i systemy
do

zastosowania
w pojazdach

A.
Innowacyjne

materiały

III.A.1. Materiały metalowe

III.A.2. Materiały polimerowe i kompozytowe

III.A.3. Pokrycia i powłoki

III.A.4. Materiały na elementy cierne

III.A.5. Materiały pędne, oleje i smary

B.
Innowacyjne

części /
elementy /
podzespoły

III.B.1. Układy wymiany ciepła

III.B.2. Układy oświetlenia oraz układy poprawiające 

widoczność

III.B.3. Systemy bezpieczeństwa

III.B.4. Układy zawieszenia, przeniesienia napędu, 

kierownicze i hamulcowe

III.B.5. Układy elektryczne i elektroniczne

III.B.6. Pozostałe części, elementy oraz podzespoły

III.B.7. Elementy wyposażenia wnętrza

III.B.8. Układy wydechowe

Zakres tematyczny programu sektorowego 
INNOMOTO (3)



Zagadnienia badawcze Cele

I.A.1. Udoskonalone lub nowe 
linie technologiczne i techno-

logie produkcji pojazdów i 
części motoryzacyjnych

modyfikacja istniejących oraz opracowanie i wdrożenie nowych linii tech-

nologicznych i produkcyjnych części i komponentów motoryzacyjnych 

oraz linii montażu pojazdów w celu usprawnienia produkcji oraz obniże-

nia energo-, wodo- i materiałochłonności poprzez automatyzację i robo-

tyzację poszczególnych stanowisk pracy oraz nową organizację procesu 

produkcyjnego (modułowy system pracy). 

I.A.2. Udoskonalone lub nowe 
linie technologiczne i techno-
logie regeneracji komponen-
tów i części motoryzacyjnych

opracowanie i wdrożenie nowych oraz udoskonalonych linii technologicz-

nych i technologii regeneracji, które pozwolą na regenerację części i 

komponentów motoryzacyjnych (utylizowanych obecnie po zakończeniu 

cyklu życia) 

I.A.3. Udoskonalone lub nowe 
technologie wytwarzania 

materiałów i warstw 
wierzchnich

opracowanie i wdrożenie nowych oraz udoskonalenie stosowanych 

technologii produkcji i obróbki materiałów (tworzywa sztuczne, metale, 

inne) oraz zabezpieczania warstw wierzchnich, które pozwolą na 

produkcję produktów o ograniczonej masie i przedłużonej żywotności 

Zagadnienia badawcze programu sektorowego 
INNOMOTO (1)



Zagadnienia badawcze Cele

I.A.4. Udoskonalone lub nowe 
technologie poprawiające 

właściwości wytrzymałościo-
we materiałów oraz technolo-

gie łączenia materiałów

opracowanie i wdrożenie nowych oraz udoskonalenie technologii: łącze-

nia materiałów (spawanie, zgrzewanie, lutowanie, klejenie i inne), umo-

żliwi poprawę właściwości i cech użytkowych spoin elementów łączonych 

(waga, właściwości mechaniczne, koszt produkcji, możliwość produkcji, 

koszt naprawy po wejściu do eksploatacji, koszt regeneracji i utylizacji) 

oraz produkcji kompozytów (metalurgii proszkowej, metalurgii odlewni-

czej, obróbki plastycznej) w celu poprawy właściwości produktów w tym 

wytrzymałości, sprężystości, charakterystyki zmęczeniowej, odporności 

na zużycie, charakterystyki ślizgowej, odporności na korozję, innych 

I.A.5. Udoskonalone lub nowe 
metody odzysku, recyklingu i 

utylizacji

opracowanie i wdrożenie nowych oraz udoskonalenie stosowanych 

technologii recyklingu i utylizacji odpadów pochodzących z pojazdów 

mechanicznych. 

I.A.6. Udoskonalone lub nowe 
metody ograniczania negatyw-
nego wpływu procesów pro-

dukcyjnych na środowisko

opracowanie i wdrożenie nowych oraz modyfikacja stosowanych 

technologii, w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu na 

środowisko procesów produkcyjnych części i komponentów pojazdów 

mechanicznych 

Zagadnienia badawcze programu sektorowego 
INNOMOTO (2)



Zagadnienia badawcze Cele

II.A.1. Pojazdy osobowe opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich pojazdów osobowych o 

napędzie alternatywnym (np. elektrycznym - EV, hybrydowym - HEV, 

wodorowym - H2, sprężonym metanem - CNG, skroplonym metanem -

LNG, propanem-butanem skroplonym – LPG, itp.) przeznaczonych do 

użytkowania zwłaszcza w aglomeracjach miejskich 

II.A.2. Pojazdy ciężarowe, 
specjalne, autobusy i 

pozostałe 

opracowanie prototypów innowacyjnych konstrukcji pojazdów ciężaro-

wych, specjalnych, autobusów i innych, a także wprowadzenie zmian 

konstrukcyjnych o charakterze innowacyjnym w produkowanych obecnie 

pojazdach tego typu 

II.B.1. Nadwozia opracowanie prototypów (demonstratorów technologii) innowacyjnych 

nadwozi pojazdów różnych kategorii, w tym pojazdów specjalnych 

II.B.2. Naczepy i przyczepy opracowanie prototypów innowacyjnych przyczep i naczep 

II.B.3. Zabudowy opracowanie innowacyjnych konstrukcji zabudów/pojemników do pojaz-

dów różnego przeznaczenia oraz urządzeń specjalizowanych przeznaczo-

nych do współpracy z zabudowami, m.in. źródeł/generatorów energii 

elektrycznej, urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych i chłodniczych, sys-

temów oświetlenia i innych w tym wykorzystujących energię odnawialną 

wraz z systemami sterowania i zarządzania energią 

Zagadnienia badawcze programu sektorowego 
INNOMOTO (3)



Zagadnienia badawcze Cele

II.C.1. Napędy alternatywne 
oraz związana z nimi 

infrastruktura 

wykonanie demonstratorów technologii innowacyjnych układów napę-

dowych pojazdów samochodowych, wykorzystujących konwencjonalne i 

niekonwencjonalone (w tym odnawialne) źródła energii oraz podzespo-

łów związanych z tymi układami, w tym układów ładowania i magazyno-

wania paliwa/energii, a także infrastruktury do tankowania/ładowania 

tego typu pojazdów, przystosowane do zasilania: energią elektryczną, 

paliwami alternatywnymi (tzn. innymi niż benzyny i oleje napędowe wraz 

z bio-składnikami w proporcjach stosowanych powszechnie w Unii 

Europejskiej na dzień 30.09.2014 r.) oraz gazami nieenergetycznymi 

II.C.2. Napędy spalinowe opracowanie prototypów innowacyjnych silników spalinowych o zapłonie 

iskrowym (ZI) i o zapłonie samoczynnym (ZS) oraz ich układów, zwłaszcza 

instalacji zasilania różnymi rodzajami paliw konwencjonalnych 

Zagadnienia badawcze programu sektorowego 
INNOMOTO (4)



Zagadnienia badawcze Cele

III.A.1. Materiały metalowe opracowanie demonstratorów technologii innowacyjnych materiałów 

metalowych m.in. stopów: cynku, aluminium, manganu, niklu, tytanu 

oraz stali, przeznaczonych dla motoryzacji, m.in. do produkcji 

zaawansowanych technologicznie, wysokojakościowych, lekkich i 

wytrzymałych materiałów, o innowacyjnych własnościach mechanicznych 

(np. pamięć kształtu), środowiskowych, funkcjonalnych, a także 

charakteryzujących się podatnością na różne technologie kształtowania i 

łączenia 

III.A.2. Materiały polimerowe i 
kompozytowe 

opracowanie demonstratorów technologii innowacyjnych materiałów 

polimerowych oraz kompozytowych m.in. o lepszych właściwościach 

wytrzymałościowych, tłumienia akustycznego i obniżonej szkodliwości 

dla środowiska (biodegradowalność), charakteryzujących się zmniejszoną 

energochłonnością na etapie produkcji 

III.A.3. Pokrycia i powłoki opracowanie demonstratorów innowacyjnych pokryć oraz powłok do 

wykorzystania w przemyśle motoryzacyjnym 
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III.A.4. Materiały na elementy 
cierne 

opracowanie innowacyjnych materiałów ciernych przeznaczonych na 

elementy układów hamulcowych oraz sprzęgła 

III.A.5. Materiały pędne, oleje 
i smary 

opracowanie demonstratorów innowacyjnych paliw alternatywnych, 

olejów i smarów znajdujących zastosowanie w nowoczesnych pojazdach 

samochodowych 

III.B.1. Układy wymiany ciepła opracowanie demonstratorów innowacyjnych wymienników ciepła, 

kompletnych układów, materiałów i komponentów odpowiedzialnych za 

odprowadzanie ciepła z podzespołów samochodów, a także systemów 

odzysku energii cieplnej 

III.B.2. Układy oświetlenia 
oraz układy poprawiające 

widoczność 

modyfikacja technologii wytwarzania innowacyjnych układów oświetle-

nia, lamp (reflektorów), elementów odblaskowych i ich elementów (w 

tym źródeł światła), a także systemów wycieraczek 

III.B.3. Systemy 
bezpieczeństwa 

opracowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie syste-

mów bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów 
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III.B.4. Układy zawieszenia, 
przeniesienia napędu, 

kierownicze i hamulcowe 

opracowanie demonstratorów technologii innowacyjnych układów 

zawieszenia, przeniesienia napędu (w tym skrzyń biegów i sprzęgieł), 

kierowniczych i hamulcowych 

III.B.5. Układy elektryczne i 
elektroniczne 

opracowanie demonstratorów innowacyjnych systemów, układów 

elektrycznych i elektronicznych oraz ich elementów), a także wykonanie 

badań stanowiskowych i drogowych 

III.B.6. Pozostałe innowacyjne 
części, elementy oraz 

podzespoły 

opracowanie demonstratorów technologii innowacyjnych części, 

elementów i podzespołów do zastosowania w pojazdach (np.: filtrów, 

pomp cieczy, części nadwozi), nieujętych w innych obszarach badawczych 

III.B.7. Elementy wyposażenia 
wnętrza 

opracowanie innowacyjnych elementów wyposażenia wnętrza pojazdów 

oraz modyfikacje istniejących elementów mające charakter innowacji 

III. B.8. Układy wydechowe opracowanie demonstratorów technologii innowacyjnych, lekkich 

układów wydechowych o obniżonym poziomie emisji hałasu, 

przeznaczonych do silników spalinowych 
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