
INKUBATOR INNOWACJI 

SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA :                                        
Usługi opiekuocze dla osób zależnych

EASY MOVE
Mobilna platforma gąsienicowa 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś 
Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne),



Kim jesteśmy?
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Przemek:

• Miłośnik gór i pieszych wędrówek

• Zachorował na stwardnienie rozsiane

• Obecnie porusza się na wózku

• Nie chce rezygnowad z aktywności

Skąd pomysł?



Grupa docelowa innowacji

• Niepełnosprawni fizycznie, bez 

ograniczeo wiekowych

• Seniorzy o ograniczonej sprawności 

ruchowej

• 3,2 mln osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich w Europie



Dostępne rozwiązania

• Wózki elektryczne

• Schodołazy

• Segway dla niepełnosprawnych

• Dedykowane wózki na gąsienicach

Wysoki koszt i koniecznośd zakupu!



EasyMove

Platforma gąsienicowa dla wózków inwalidzkich



Platforma EasyMove

• Napęd elektryczny 

• Intuicyjne sterowanie

• Długi czas pracy

• Łatwa wymiana baterii

Prosta konstrukcja zapewnia konkurencyjną cenę



Platforma EasyMove

• Możliwośd poruszania się po trudnym terenie (piasek, leśne ścieżki, 
drogi gruntowe)

• Kompatybilnośd ze standardowymi wózkami inwalidzkich 

• Ułatwiony wjazd i zjazd z platformy





Jak testowaliśmy



Model upowszechniania

• Zakup przez instytucje

• Wypożyczanie w lokalizacjach turystycznych

• Szeroka dostępnośd i niski koszt dla użytkownika

• Może stad się standardem w parkach narodowych, na 
wybrzeżu i wielu innych lokalizacjach



Dodatkowe grupy docelowe

● Szpitale, przychodnie i inne ośrodki 

zdrowia

● Parki narodowe, krajobrazowe, 

rezerwaty przyrody 

● Sanatoria, uzdrowiska, ośrodki 

rehabilitacyjne oraz wypoczynkowe, 

pensjonaty i hotele



Co udostępniamy?

• Dokumentacja techniczna
• Raport z projektu
• Instrukcja obsługi

Wszystkie materiały są dostępne na stronie Ministerstwa



Wnioski z projektu

• Stworzenie funkcjonalnego prototypu

• Entuzjastyczny odbiór osób niepełnosprawnych

• Zainteresowanie ze strony firm oraz instytucji

EasyMove powinno trafid na rynek!



Dalsze kroki w upowszechnianiu innowacji

• Praca nad rozwojem prototypu

• Opracowanie wersji produkcyjnej

• Poszukiwanie możliwości finansowania

• Poszukiwanie partnera przemysłowego do produkcji

• Program pilotażowy w atrakcyjnej turystycznie lokalizacji

• Rozpowszechnienie urządzenia w skali Polski i Europy







DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA

Kontakt do nas:

Jan Jaroszczak

+48 500 170 887 

jan.jaroszczak@gmail.com

DGA S.A., ul. Towarowa 37 (piętro 3),

61-896 Poznao

tel. bezpośredni 505 820 079

tel. 61 859 59 00, fax 61 859 59 01

e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl
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