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Firma Europa Systems utworzyła na terenie swojego zakładu Dział Badawczo-Rozwojowy poprzez nabycie środków trwałych służących prowadzeniu prac B+R. 

Niniejszy projekt dotyczy inwestycji początkowej takiej jak inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem 
nowego Centrum Badawczo Rozwojowego. 

Celem projektu jest prowadzenia m.in. badań właściwości mechanicznych poszczególnych elementów składowych systemów, wytrzymałości mechanizmów 
podających i odbierających palety oraz zespołu przenośników służących do transportu i magazynowania pojemników, a także wytrzymałości ogrodzeń ochronnych 
i kurtyn bezpieczeństwa. Ponadto dzięki projektowi możliwe jest tworzenie algorytmów niezbędnych do prawidłowego systemu sterowania. Dzięki nabyciu 
środków trwałych zespół badawczo- konstrukcyjny może wykonywać prace rozwojowe polegające na budowie prototypu oraz sprawdzaniu przyjętych rozwiązań w 
warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Zakładanym wynikiem badań prowadzonych w utworzonym dziale B+R firmy jest stworzenie systemu inteligentnego 
badania, transportu i zarządzania przepływem palet, a także systemu magazynowania, transportu i czyszczenia pojemników termoizolacyjnych. Nabycie 
wyposażenie B+R umożliwia spółce zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji oraz wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, które obecnie nie 
znajdują się w ofercie żadnego innego producenta.  Spółka Europa Systems ma możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w tym testów i analiz 

różnego rodzaju produktów na rzecz podmiotów zewnętrznych.   

Realizacja niniejszego projektu zakłada inwestycje początkową w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu. 

Tym samym przedmiotem inwestycji jest utworzenie odpowiedniej infrastruktury B+R przedsiębiorstwa, która w okresie jej trwałości służy do tworzenia innowacyj-

nych systemów inteligentnego magazynowania palet oraz systemu magazynowania, transportu oraz czyszczenia pojemników termoizolacyjnych. W trakcie realizacji 

projektu Wnioskodawca współpracować będzie z jednostką naukową w postaci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, która będzie wspierała go w 

trakcie prac B+R.   

Projekt przyczyni się także do realizacji polityki równych szans. Ponadto Europa Systems jest firmą odpowiedzialną społecznie, a także przyjazną środowisku dlatego 

też niniejszy projekt będzie posiadał pozytywny wpływ na realizacje polityki zrównoważonego rozwoju.   

 


