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W obecności wicepremiera, ministra gospodarki
Janusza Piechocińskiego organizacje sektora
motoryzacyjnego podpisały porozumienie
INNOMOTO.
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Porozumienie dotyczy ustanowienia sektorowego
programu badań naukowych i prac rozwojowych
INNOMOTO dla branży motoryzacyjnej. Umowa
została podpisana przez Polską Izbę Motoryzacji,
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego,
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Stowarzyszenie
Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Związek Pracodawców Motoryzacyjnych
oraz Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.
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"Liczę, że podpisane dziś porozumienie na rzecz ustanowienia sektorowego programu badań naukowych i
prac rozwojowych INNOMOTO dla branży motoryzacyjnej zwiększy rolę innowacji w tym ważnym dla nas
sektorze gospodarki" - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas
spotkania z przedstawicielami branży motoryzacyjnej, które odbyło się 23 czerwca 2014 roku w
Ministerstwie Gospodarki.
W opinii wicepremiera, Polska jako kluczowy eksporter wyrobów przemysłu motoryzacyjnego na równi z
działalnością produkcyjną powinna być inicjatorem rozwiązań z zakresu B+R i skutecznie je wdrażać.
Wicepremier Piechociński podkreślił także, że Polska zajmuje istotne miejsce w zglobalizowanym
przemyśle motoryzacyjnym.
"Staliśmy się znaczącym producentem samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz
europejskim zagłębiem komponentów motoryzacyjnych i części zamiennych dla wielu marek światowych"
- zaznaczył Janusz Piechociński.
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