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PGE NOWA ENERGIA SZUKA INNOWACJI DLA
ROZWOJU CARSHARINGU I ŁADOWAREK
ELEKTROAUT
PGE Nowa Energia poszukuje, w ramach programu Pilot Maker Elektro ScaleUp, innowacji dla rozwoju
carsharingu i infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, np. rozwiązań pozwalających m.in.
prognozować awarie pojazdów - poinformowała w piątek spółka.
"PGE Nowa Energia agreguje kompetencje w obszarze elektromobilności i akceleracji startupów dla
całej Grupy Kapitałowej PGE, lidera sektora elektroenergetycznego w Polsce" - czytamy w
komunikacie. "Aby rozwinąć ofertę usług w dziedzinie elektromobilności i zdobyć przewagi
konkurencyjne, PGE Nowa Energia chce nawiązać współpracę ze startupami pracującymi nad
innowacyjnymi technologiami" - wskazano. Pomóc ma w tym program Pilot Maker Elektro ScaleUp dodano.
Jak zaznaczył cytowany w komunikacie Kazimierz Więcek z zarządu PGE Nowa Energia, spółka rozwija
modele biznesowe w oparciu o nowe usługi, w tym między innymi carsharing. Dlatego ﬁrma przejęła
spółkę 4Mobility. "Zajmujemy się również rozbudową infrastruktury do ładowania pojazdów
elektrycznych. Nasze ładowarki działają już w czternastu miastach" – dodał.
Spółka wskazała, że w dziedzinie carsharingu stawia na poprawę bezpieczeństwa. "Interesują nas
rozwiązania oparte na telemetrii, które pozwolą badać sposób wykorzystania naszych pojazdów czy
prognozować ich awarie" - tłumaczy p.o. prezesa PGE Nowa Energia Tomasz Marzęda. "Na podstawie
analizy miejsc wypożyczania i oddawania samochodów chcemy też stworzyć programy, które
zoptymalizują sposób rozmieszczenia aut w miastach" – wyjaśnił.
W komunikacie wskazano, że spółka zainteresowana jest też rozwojem innowacji w dziedzinie
ładowania e-pojazdów. "Dostrzegamy duży potencjał w budowaniu komplementarnych układów,
łączących stacje ładowania ze źródłami i magazynami energii" – dodał Marzęda.
Spółka podała, że współpracę ze startupami wyłonionymi w ramach programu Pilot Maker Elektro
ScaleUp koordynować będzie Akcelerator PGE. Jak wyjaśnił kierujący pracami akceleratora Daniel
Maksym "startupom oferujemy dotarcie do milionów klientów, przez co możemy stać się atrakcyjnym
kanałem sprzedaży, możemy im też udostępnić naszą infrastrukturę do przetestowania różnych
procesów technologicznych"
Celem Pilot Maker Elektro ScaleUp jest komercjalizacja 23 innowacji dla elektromobilności.
Zakwaliﬁkowane startupy otrzymują wsparcie ekspertów oraz mogą liczyć na maksymalnie 550 tys. zł
doﬁnansowania na rozwój swoich innowacji.
Pilot Maker Elektro ScaleUp jest ﬁnansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Więcej informacji na
temat założeń pilotażu dostępnych jest na stronach www.poir.parp.gov.pl/elektroscaleup oraz
www.pilotmaker.pl.

