05.02.2019

KOLEJNA EDYCJA EUROPEAN ROVER CHALLENGE
ODBĘDZIE SIĘ W KIELCACH
Ogłoszono start kolejnej edycji Międzynarodowych Zawodów Robotów Marsjańskich ERC, które w tym
roku odbędą się 13-15 września na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Ponadto
poinformowano o przystąpieniu Polski do klastra robotyki kosmicznej Komisji Europejskiej –
PERASPERA.
"Początek lutego obﬁtuje w wiadomości z polskiego sektora kosmicznego. Polska w świecie robotyki
stawia coraz mocniejsze kroki, zarówno w tej przemysłowej oraz mobilnej, jak i kosmicznej. Mamy
także coraz większe zapotrzebowanie na kadry w przemyśle kosmicznym, związane z obserwowanym
przez nas od kilku lat rosnącym potencjałem polskich ﬁrm i instytucji oraz ich uczestnictwem w coraz
większej ilości misji i projektów kosmicznych" – mówi wicepremier Jarosław Gowin.
Właśnie rozpoczęła się rejestracja drużyn do piątej już edycji European Rover Challenge. Ta
prestiżowa, międzynarodowa impreza z roku na rok przyciąga coraz więcej pasjonatów kosmosu i
robotyki.

Zawody w 2018 roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Do
udziału w nich zgłosiło się aż 65 drużyn z 20 krajów z całego świata. To
prawdziwy rekord, który działa na nas – organizatorów, bardzo
motywująco. Poprzez różnorodność wydarzeń towarzyszących zawodom
staramy się pokazać, jak prężnie rozwija się w naszym kraju obszar
kosmiczno-robotyczny i jak stale zwiększają się możliwości udziału w nim
wszystkich, którzy mają we krwi kosmiczne DNA. Mamy świadomość, że
dzięki takim wydarzeniom jak ERC, które zostało wpisane do Krajowego
Programu Kosmicznego, coraz więcej młodych ludzi, studentów uczelni
technicznych, odkrywa i rozwija w sobie pasję, która staje się potem
kluczem do kariery w branży kosmicznej.
Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej

W planach organizatorów jest także konferencja oraz warsztaty mentoringowo-biznesowe, będące
platformą wymiany informacji, wiedzy i możliwości rozwoju w obszarze nauki, biznesu, nowych
technologii i kosmosu.
Ponadto Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Brona ogłosił międzynarodową współpracę Polski

z europejskim konsorcjum robotycznym Strategiczny Klaster Badawczy PERASPERA, koncertującym
się na planowaniu, rozwoju i harmonizacji technologii robotyki kosmicznej. Zadaniem klastra
PERASPERA jest opracowanie mapy drogowej rozwoju technologii robotycznych w Europie oraz
wspieranie Komisji Europejskiej w organizacji przetargów na rozwiązania z obszaru robotyki w ramach
programu Horyzont 2020 i jego kolejnej edycji, Horyzont Europa.
"Robotyka kosmiczna jest niewątpliwie jednym z obszarów najsilniejszego wzrostu polskiego sektora
kosmicznego. Dlatego tak ważne dla nas było przystąpienie do europejskiego klastra PERASPERA.
Nasze członkostwo pozwala na lepsze wpływanie na europejską politykę rozwoju technologii
robotycznych oraz pełne uwzględnienie doświadczenia i ambicji naszego krajowego sektora
kosmicznego" – podkreśla Grzegorz Brona.
Na gospodarza European Rover Challenge w 2019 roku została wybrana Politechnika Świętokrzyska,
której uczelniana drużyna już kilkukrotnie odnosiła sukcesy podczas zawodów. Dający wiele
możliwości teren kampusu Politechniki, doskonała lokalizacja w centrum miasta, a przede wszystkim
zaangażowanie tej prestiżowej uczelni technicznej w rozwój polskiego obszaru kosmicznorobotycznego, to tylko niektóre z aspektów wpływających na decyzję o lokalizacji tegorocznej edycji
ERC.
"European Rover Challenge to nie tylko zawody młodych pasjonatów techniki. To przede wszystkim
testowanie rozwiązań tzw. high technology. Ich organizacja na Politechnice Świętokrzyskiej to
potwierdzenie prestiżu naszej uczelni, która w ostatnim okresie wyraźnie ukierunkowuje się na
współpracę z przemysłem i rozwój nowoczesnych technologii. To także uznanie dla naszych
dotychczasowych sukcesów w tym zakresie" – mówi prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki
Świętokrzyskiej. "Ze swej strony zrobimy wszystko by zawody wypadły jak najlepiej" – dodaje.
Międzynarodowe Zawody Robotów Marsjańskich ERC nie po raz pierwszy będą gościć na terenie
województwa świętokrzyskiego. To podkieleckie Podzamcze koło Chęcin było areną pierwszych
zmagań robotów marsjańskich w 2014 roku.
"European Rover Challenge doskonale wpisuje się w Strategię Województwa Świętokrzyskiego, której
jednym z głównych celów jest koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej
gospodarki. ERC przyczynia się także do poprawy klimatu dla innowacji, upowszechnienia nowych
technologii oraz komercjalizacji wiedzy w regionie, który od dawna dostrzega w tym szansę rozwoju w
najbardziej nowoczesnych branżach" – podsumowuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski.
Współorganizatorami European Rover Challenge 2019 są Europejska Fundacja Kosmiczna, Mars
Society Polska, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. oraz Politechnika Świętokrzyska.
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