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Tytuł: Pozytywne rozpatrzenie protestu dotyczącego wniosku o dofinansowanie na stworzenie 

Centrum Badawczo-Rozwojowego 

Treść raportu: 

 

W nawiązaniu do treści raportów bieżących ESPI nr 51/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. 77/2020 z dnia 2 

października 2020 r. oraz nr 3/2021 z dnia 8 lutego 2021 r., Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w 

Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż złożony przez Spółkę protest do wniosku o 

dofinansowanie stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab (dalej jako: Projekt) w 

ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1 / 2.1 / 2020, został rozpatrzony pozytywnie, co oznacza 

otrzymanie rekomendacji do dofinansowania ze strony Ministerstwa Rozwoju (dalej jako: 

Ministerstwo).  

 

Łączna wartość Projektu to ponad 25,31 mln zł, z czego wartość ww. dofinansowania to ponad 15,18 

mln zł. 

 

Celem niniejszego Projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego (dalej jako: Centrum) 

poprzez nabycie infrastruktury B+R, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na 

rzecz tworzenia innowacyjnych produktów: komercyjnego symulatora badawczo-rozwojowego dla 

przemysłu kosmicznego i rozrywkowego oraz systemu do digitalizacji przestrzennej i pomiaru ruchu.  

 

Kluczowym punktem agendy badawczo-rozwojowej Projektu, będzie opracowanie własnego silnika 

graficznego Space Engine 3D do tworzenia superrealistycznych symulatorów przestrzeni kosmicznej, 

kierowanych zarówno do przemysłu rozrywkowego, jak i do największych Agencji Kosmicznych.  

 

W przygotowaniu innowacyjnych rozwiązań Centrum będzie korzystało z technologii: Fotogrametrii, 

MoCap, Sztucznej Inteligencji, Uczenia Maszynowego i własnych narzędzi i rozwiązań informatycznych.  

 

Emitent w ramach agendy badawczej Projektu podpisał listy intencyjne o współpracy z dwoma 

Uczelniami Wyższymi: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytetem Zielonogórskim w 

Zielonej Górze.  

 

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny 

wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie 

istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie 

obrotu. 

 

Podstawa prawna 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Osoby reprezentujące Emitenta  

• Julia Leszczyńska – Prezes Zarządu 

 

 

 


