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Formularz zgłoszeniowy konkursu:  

Drive Innovation. Przyszłość Zrównoważonego Transportu 

Część I  

Dane osobowe opiekuna zespołu: 

Imię i nazwisko: 

Nazwa wydziału: 

Nazwa katedry: 

Numer telefonu: 

Adres email: 

Dane osobowe członków zespołu: 

Imię i nazwisko: Nazwa wydziału: Kierunek studiów: Nazwa katedry: 

Tytuł projektu: 

Na które wyzwania odpowiada projekt (należy zaznaczyć minimum jeden obszar): 

1. Ograniczanie emisji (gazy cieplarniane i lotne związki) – np. ograniczenie masy środków
transportu, zastosowanie lepszych katalizatorów samochodowych i nie tylko,
zmniejszenie emisji CO2, Dyrektywa 2004/42/WE

2. Wydajność energetyczna w transporcie (paliwa przyszłości, baterie do różnych środków
transportu), dostęp do łatwej i zrównoważonej infrastruktury transportowej;
elektromobilność

3. „Cyrkularność Transportu Przyszłości”: recykling – zamykanie obiegu, eko-projektowanie
środków transportu (designed to be recycled); chemiczny recykling (cyrkularna baza
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surowcowa dla branży samochodowej); recykling tworzyw, asfaltu, baterii; materiały 
biobased 

4. Bezpieczeństwo pojazdów

Którego obszaru tematycznego dotyczy projekt (należy zaznaczyć minimum jeden obszar): 

1. Tworzywa sztuczne

2. Lakiery samochodowe

3. Baterie do pojazdów elektrycznych

4. Infrastruktura dla transportu

5. Płyny i eksploatacyjne paliwa

6. Katalizatory

Krótki opis projektu (wyzwanie, podjęte działania, efekt końcowy) 2500 znaków ze spacjami: 

Część II 

Odpowiedzi na pytania wg kryteriów: 

W jaki sposób Wasz pomysł wspiera zrównoważony rozwój branży samochodowej/ 
transportowej? 

0-5
punktów

max. 
2000 
znaków 
ze 
spacjami: 

Co jest innowacyjnego w Waszym projekcie? 0-5
punktów
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max. 
2000 
znaków 
ze 
spacjami: 

Czy  Wasze rozwiązanie jest spójne z istniejącymi lub planowanymi normami, regulacjami 
prawnymi, dyrektywami? Jeśli tak, to z jakimi? 

0-5
punktów

max. 
2000 
znaków 
ze 
spacjami: 

Jak proponowane rozwiązanie zmienia obecny status wyzwania, na które odpowiada? 0-5
punktów

max. 
2000 
znaków 
ze 
spacjami: 

Jak zaawansowana jest Wasza technologia? 0-5
punktów

max. 
2000 
znaków 
ze 
spacjami: 

Jak planujecie wdrożyć Wasze rozwiązanie? 0-5
punktów
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max. 
2000 
znaków 
ze 
spacjami: 

Dlaczego Wasz projekt jest wyjątkowy? 0-5
punktów

max. 
2000 
znaków 
ze 
spacjami 

Lista załączników dołączona do formularza: 
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