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ARP uruchamia platformę badań nad
zastosowaniem grafenu
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Program badawczy L.E.M. – Logiczny Ekstraktor Możliwości
ma na celu prognozowanie strategicznych kierunków
rozwoju polskiej gospodarki. Pierwszym obszarem
poszukiwań będą m.in. technologie przyszłości oparte na

grafenie.
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wraz z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów
PAN uruchomiła rynek predykcyjny Logiczny Ekstraktor Możliwości NANO (L.E.M. NANO) do
przewidywania zastosowań komercyjnych i badawczych z dziedziny wysokich technologii. Pierwszym
tematem dla rynku L.E.M. NANO będzie zastosowanie materiałów opartych na nanostrukturach
węglowych, ze szczególnym uwzględnieniem grafenu.
 Przykłady światowych gigantów, takich jak Google, General Electric czy Microsoft pokazują, jak
wielkie zaufanie mają oni do wirtualnych rynków predykcyjnych wykorzystując je jako wsparcie
procesów decyzyjnych. Liczymy, że L.E.M. znajdzie zastosowanie dla decyzji inwestycyjnych przy
ocenie perspektywiczności projektów z obszaru zastosowania grafenu, przede wszystkim w
technologiach wojskowych, ale także cywilnych. W późniejszym etapie będzie wykorzystany do
znajdowania nisz technologicznych, które staną się szansą na rozwój polskiej gospodarki opartej na
wiedzy – mówi prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Wojciech Dąbrowski.
Rynki predykcyjne są metodą badawczą opartą na idei crowdsourcingu, której istotą jest
wykorzystanie zbiorowej inteligencji, czyli „zdolności grupy organizmów, osób do podnoszenia poziomu
wiedzy, kompetencji, umiejętności poprzez współpracę, debatę, czasem rywalizację.” Rynki
predykcyjne to specyficzne narzędzie badawcze, w ramach którego uczestnicy starają się przewidzieć
prawdopodobieństwo zajścia pewnych zdarzeń, nazywanych zdarzeniami predykcyjnymi.
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