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Porozumienie
Metropolii,
ULC
i
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podczas
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rEVolution’18
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego
oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, podpiszą 12 września
o
14:00
w
Katowicach
porozumienie
o
powołaniu
Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD). Świadkami
tej historycznej chwili będą dziennikarze akredytowani na
kongres Impact mobility rEVolution’18 oraz internauci
obserwujący transmisję online.
Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, to pionierska
inicjatywa skupiona na terenie Górnego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego, której celem jest integracja środowiska
bezzałogowych statków powietrznych (BSP, dronów). Dzięki CEDD
możliwa będzie skoordynowana współpraca pomiędzy producentami,
usługodawcami, usługobiorcami i instytucjami stanowiącymi
prawo – nad nową gałęzią polskiej gospodarki, tzw. U-space
(UAV Space, tj. Unmanned Aerial Vehicles Space – przestrzeń
dla bezzałogowych statków powietrznych). Podmioty z wyżej
wymienionych kategorii będą wspólnie realizować różnorakie
programy pilotażowe BSP, z których część zostanie wdrożona w
samorządach, przemyśle, rolnictwie, ochronie środowiska i
transporcie.
Jednym z kluczowych zadań Centralnoeuropejskiego Demonstratora
Dronów będzie stworzenie reguł działania rynku BSP oraz
wdrożenie infrastruktury lotniczej i teleinformatycznej, która
zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z tzw. przestrzeni
powietrznej małych wysokości, czyli do 150 m (U-space).
Platforma CEDD jest istotnym wkładem Polski w rewolucję
inteligentnej mobilności.

Inteligentna mobilność to nowy sposób myślenia o tym w jaki
sposób używamy technologii i danych, by łączyć ludzi, miejsca
i towary w ramach wszystkich rodzajów transportu.
Zrewolucjonizuje ona nasze doświadczenie podróży oraz wymianę
towarów, zwiększając jednocześnie efektywność, ekologiczność i
bezpieczeństwo systemów transportowych i miast na świecie.
O ile jednak upowszechnienie samochodów autonomicznych czy
napędzanych energią z ogniw wodorowych, to pieśń stosunkowo
odległej przyszłości, o tyle drony są już obecne nie tylko w
świadomości mieszkańców miast. Bawimy się nimi, wykonujemy
powietrzne akrobacje, robimy zdjęcia i filmy z lotu ptaka (a
raczej drona). Wśród wielu innych szeroko znanych zastosowań
bezzałogowych statków powietrznych są m.in.: patrolowanie
stref katastrof i klęsk żywiołowych, dostawy lekarstw i krwi
do przychodni i szpitali oraz w trudno dostępne regiony
świata. Drony służą także strażakom, geodetom oraz wojsku,
zarówno w działaniach rozpoznawczych, jak i w misjach
bojowych. Na lotniskach są wykorzystywane do płoszenia ptaków
stanowiących zagrożenie dla samolotów, a niebawem zostaną
użyte przez jedną z brytyjskich linii lotniczych do analizy
stanu poszycia maszyn pasażerskich przed startem i po
lądowaniu.
Inicjatorami powołania Centralnoeuropejskiego Demonstratora
Dronów są: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa
Cywilnego oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zrzeszająca
41 gmin.
Konferencję prasową, podczas której odbędzie się podpisanie
porozumienia o powołaniu CEDD, zaplanowano na 12 września na
godz. 14:00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
przy ul. plac Sławika i Antalla 1, w czasie Impact mobility
rEVolution’18.
Dodatkowe informacje o wydarzeniu na:
https://impactcee.com/mobilityrevolution/2018/pelna-agenda/

