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„MERCOR” S.A., wiodąca spółka z Grupy Mercor, jednego z liderów europejskiego rynku
biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,12 mln
PLN z Ministerstwa Rozwoju na rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej w pionie
wentylacji pożarowej Spółki. Projekt Mercor został wybrany w ramach działania 2.1 „Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Przewidywany termin realizacji projektu to 31 grudnia 2018 r.

Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej pionu wentylacji pożarowej ma umożliwić
realizację badań pionierskich klap przeciwpożarowych oraz nowoczesnych rozwiązań dla
wentylacji pożarowej budynków. Projekt jest częścią pięcioletniego programu inwestycyjnego
Grupy wspieranego między innymi przez NCBiR i prowadzonego przez Grupę Mercor we
wszystkich pionach działalności: oddymiania, wentylacji pożarowej oraz ognioochronnych
zabezpieczeń konstrukcji.

Cieszymy się, że nasz projekt został zakwalifikowany przez Ministerstwo Rozwoju do wsparcia
finansowego. Jesteśmy w trakcie realizacji wielu ciekawych i nowatorskich przedsięwzięć
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inwestycyjnych we wszystkich trzech pionach działalności firmy. Dofinansowanie zakupu
infrastruktury dla pionu wentylacji pożarowej pozwoli nam na rozwój własnego zaplecza
badawczego. To silna przewaga konkurencyjna, która ułatwia i przyspiesza proces
wprowadzania na rynek nowych produktów i rozwiązań. Własna infrastruktura w dużym stopniu
uniezależnia nas od zewnętrznych podmiotów badawczych i znacząco skraca czas oczekiwania
na wyniki badań. Dodatkowo, dzięki unikalnej wiedzy zdobywanej podczas prowadzonych przez
nas badań nad zachowaniem się produktów w ekstremalnych warunkach pożaru, możemy
tworzyć kolejne innowacyjne rozwiązania rynkowe, które ułatwiają nam pozyskiwanie nowych
rynków sprzedaży. W ten sposób umacniamy pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej –
mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.
W lutym 2016 roku ”MERCOR” S.A. podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
(NCBiR) na dofinansowanie pięcioletniego programu inwestycyjnego, innowacyjnego projektu
pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej budynków
wraz z budową linii demonstracyjnej”. Kwota dofinansowania wynosi 10,32 mln zł, co stanowi
ok. 40% całkowitego kosztu projektu, zamykającego się w kwocie 25,8 mln zł. Dofinansowanie
realizowane jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
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