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SPÓŁKA MERCOR PODPISAŁA UMOWĘ Z NARODOWYM CENTRUM BADAŃ  

I ROZWOJU NA DOFINANSOWANIE INNOWACYJNEGO PROJEKTU  

 

 

Mercor SA, wiodąca spółka Grupy Mercor, jednego z liderów europejskiego rynku  
w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, podpisała umowę  
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie innowacyjnego 
projektu pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony 
przeciwpożarowej budynków wraz z budową linii demonstracyjnej”. Dofinansowanie 
realizowane będzie ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 
2020. Kwota dofinansowania wynosi 10,32 mln zł, co stanowi ok. 40% całkowitego 
kosztu projektu, zamykającego się w kwocie 25,8 mln zł. Termin  realizacji projektu 
przewidywany jest na okres ponad pięciu lat. 
 

 

Cieszymy się z wysokiej oceny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

i zakwalifikowania naszej inwestycji do dofinansowania w programie Inteligentny Rozwój 

2014 - 2020. Nasz projekt dotyczy kompleksowych i nowatorskich rozwiązań z segmentu 

ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji oraz oddymiania i wentylacji pożarowej. To 

wieloletnia inwestycja, którą już finansujemy ze środków własnych. Nie wykluczamy także 

kredytów inwestycyjnych. Część prac została już uruchomiona, chcemy by ich pierwsze 

efekty były widoczne jeszcze w tym roku. Produkcja wyrobów opracowanych w ramach 

projektu będzie prowadzona w naszych zakładach w Cieplewie  

i Mirosławiu. To duże i ważne dla nas przedsięwzięcie, które zgodnie z przyjętą strategią ma 

budować przewagę konkurencyjną naszej Grupy, przyczynić się do dalszego rozwoju 

sprzedaży i umożliwić pozyskiwanie nowych rynków zbytu – mówi Grzegorz Lisewski, 

Pierwszy Wiceprezes Zarządu Mercor SA. 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

 

Beata Cioczek, M+G 

Tel. (22) 416 01 02, 508 385 432 

e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 

Aleksandra Gierjatowicz, Mercor SA  

Tel. (58) 341 42 45 w.140, 609 462 186 

e-mail: a.gierjatowicz@mercor.com.pl

 
 
Mercor SA z siedzibą w Gdańsku istnieje od 1988 roku. Jest jednym z największych w Polsce podmiotów 
działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tworzy grupę kapitałową, która na 
europejskim rynku należy do wiodących podmiotów w branży. Na ofertę firmy składają się: systemy wentylacji 
pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła  
i doświetleń dachowych. Imponującą listę realizacji Grupy Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie, Hotel Westin, Hotel Hilton, Narodowy Bank Polski, Biblioteka Narodowa, 
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Poznańskie Centrum Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy, Zakłady Chemiczne Puławy, 
Zakłady Chemiczne Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Rondo 1, Domoteka, PKN Orlen Płock, Canal Plus 
Cyfrowa. Na rynku czeskim Grupa może pochwalić się takimi realizacjami jak: Narodowy Bank Czeski, hotele 
Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci sklepów Hypernova, Kaufland, Tesco, a na rynku 
hiszpańskim do klientów spółki Tecresa  zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, Coca-Cola, Whirpool, Flex, Sanitas, 
Opel i wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA są notowane na GPW. 
  

Dodatkowe informacje dostępne także na: www.mercor.com.pl 


