
Robotyka kosmiczna polską specjalnością w H2020
Wnioski na nowy okres programowy 
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Najważniejsze fakty o PIAP Space

Agenda

Strategiczny Klaster Badawczy „Per Aspera”

Współpraca w programach KE

Projekty PIAP Space w ramach Klastra
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O PIAP Space

1. Najważniejsze 
fakty
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Misja firmy:
W PIAP Space wierzymy, że możemy uczynić Kosmos i 
Ziemię czystszymi, bezpieczniejszymi i  
zrównoważonymi, poprzez projektowanie, tworzenie 
i dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań 
robotycznych”
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Podstawowe fakty:

- spółka wywodzi się z SBŁ –
Instytut PIAP

- biura w Warszawie i Toruniu

- powstała w celu komercjalizacji 
rozwiązań robotycznych na 
europejskim rynku kosmicznym

- około 40 osób:
25% kadry z Sieci Badawczej 
Łukasiewicz
75% z sektorów ADS i ICT 
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ROBOTYKA
KOSMICZNA

MGSE 
(urządzenia 

mechaniczne 
wspomagające 

integrację systemów 
kosmicznych)
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Przychody

2017 2018 2019 2020 2021 
(prognoza)

Przychody 
(mln PLN)

0,5 1,6 2,8 4,5 8
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https://www.h2020-peraspera.eu/

2. Strategiczny 
klaster 
badawczy 
„Per Aspera”
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Logika działania klastra
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Organizacja klastra – granty operacyjne
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Identyfikacja zagadnień funkcjonalnych
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Oferowanie technologii
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w ramach grantów 
operacyjnych Per 
Aspera

3. Projekty PIAP 
Space
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PRO-ACT

Rozwój i demonstracja zdolności 
współpracy i manipulacji pomiędzy 
trzema robotami dla księżycowej 
stacji wydobycia surowców (ISRU)
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EROSS
PIAP Space dostarcza chwytaki LAR 
do operacji dokowania, sensor F/T 
dla ramienia robotycznego i
makiety satelitów na potrzeby
demonstracji.
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10 kluczowych pytań

4. Współpraca w 
programach 
KE
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Pytania programowe:

1. Czy znam materiały opisujące logikę działania 
danego klastra? (patrz slajd 9)

2. Czy rozumiem strukturę i uwarunkowania rynkowe 
konkursu?  (patrz powiązania ze slajdu 10)

3. Czy potrafię przedstawić moją ofertę techniczną 
językiem funkcjonalności misji? (patrz slajd 12)

4. Czy wybieram się na spotkanie klastra/grupy 

opiniującej/ brokerskie /networkingowe ?
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Pytania administracyjne:

1. Czy wiem w jakiej formie chce uczestniczyć w 
konsorcjum? (poddostawca vs. partner w konsorcjum)

2. Czy znam wymogi administracyjne i finansowe 
związane z realizacją grantu KE?

3. Czy moja firma jest zarejestrowana w systemie 
ofertowym?

4. Czy omówiłem z KPK sposób argumentowania 
stawek godzinowych w grancie?
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Pytania rynkowe:

1. Czy rozumiem kto jest integratorem łańcucha 
produkcyjnego/wartości w danym konkursie? (zwykle 
są 2-4 konkurencyjne grupy) (odpowiedzią jest nie 
nazwa firmy, a nazwiska)

2. Czy mam pomysł jak będzie ewoluowała rola mojej 
firmy/instytutu w łańcuchu wartości poprzez koleje 
konkursy, a potem fazę rynkową? (narysuj drogę 
swojej organizacji na slajdzie 10 i dalej w przyszłość)
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Kontakt

Mateusz Wolski
Prezes Zarządu

office@piap.space
+48 22 8740 395
www.piap.space


