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Wst$p

Szanowni Pa!stwo
Mamy przyjemno!" zaprezentowa" Pa#stwu opracowanie skierowane do wszyst-

kich zainteresowanych funkcjonowaniem parków naukowo-technologicznych i inkuba-
torów technologicznych, a w szczególno!ci do przedsi$biorców, spo%eczno!ci lokalnych 
oraz administracji publicznej – g%ównych filarów rozwoju gospodarczego w Polsce.

Czynnikiem maj&cym bezpo!redni wp%yw na tempo i kierunki rozwoju parków na-
ukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych jest zaanga'owanie g%ównych 
interesariuszy w ich dzia%ania. Jedni z nich, jak administracja publiczna, oddzia%uj& na ich 
funkcjonowanie w sposób po!redni przez kszta%towanie polityki gospodarczej, kieru-
j&c strumienie wsparcia finansowego na okre!lone obszary gospodarki np. inteligentne 
specjalizacje. Inni, b$d&cy bli'ej nich, jak samorz&d terytorialny czy spo%eczno!" lokal-
nych przedsi$biorców, zg%aszaj& popyt na okre!lone us%ugi i kierunki dzia%ania. 

Parki naukowo-technologiczne, pomimo podobnej misji, zakresu i dost$pnych im 
form dzia%ania, ró'ni& si$ od siebie znacz&co. Ka'dy z nich ma indywidualny charakter, 
wynikaj&cy z regionalnych uwarunkowa# spo%ecznych, kulturowych i ekonomicznych 
oraz dost$pnych im czynników wzrostu. Podobnie jak w innych krajach, w Polsce nie 
ma jednego uniwersalnego modelu parku, ani szablonu organizacyjnego gwarantuj&-
cego sukces. Poszczególne inicjatywy odzwierciedlaj& specyfik$ lokalnego !rodowiska 
naukowego i biznesu, typ regionalnej gospodarki, tradycje przemys%owe oraz kulturowe 
uwarunkowania przedsi$biorczo!ci1. 

Mimo 'e w!ród parkowych rezydentów dominuj& firmy z sektora IT, niektóre z par-
ków staraj& si$ konsekwentnie utrzyma" wybrane przez siebie specjalizacje, jak na przy-
k%ad life science, lotnictwo i energia odnawialna. Wi$kszo!" Parków wykazuje jednak 
du'& elastyczno!" w stosunku do zg%aszaj&cych si$ firm, przyjmuj&c, jako g%ówne kryte-
rium wyboru, innowacyjno!" i potencja% rozwojowy proponowanych przez nie projektów.

Podstawowym zadaniem parków jest stwarzanie warunków do efektywnego trans-
feru technologii i stymulowania rozwoju innowacyjnych przedsi$biorstw. Ich dzia%ania 
obejmuj& szeroki wachlarz us%ug – m.in. tzw. us%ugi proinnowacyjne, us%ugi badawczo-
-rozwojowe oraz us%ugi doradcze wspieraj&ce biznes – prowadzonych w oparciu o za-
plecze infrastrukturalne. Baz& do realizacji tego zadania jest udost$pnianie infrastruktu-
ry technicznej w postaci obiektów biurowych, odpowiednio przygotowanych przestrzeni 
magazynowych i produkcyjnych. Coraz cz$!ciej parki i inkubatory technologiczne oferuj& 
tak'e dost$p do wysoko specjalistycznych laboratoriów, prototypowni, wzorcowni i in-
nego rodzaju wyposa'enia tworz&cego przedsi$biorcom warunki do realizacji innowa-
cyjnych projektów. 

1 K. B. Matusiak, Park technologiczny, [w:] Innowacje i transfer technologii. S!ownik poj"#, PARP, 
Warszawa 2011, s. 189.
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Taki stan rzeczy potwierdzaj& dane zebrane na potrzeby opracowania „O!rodki In-
nowacji i Przedsi$biorczo!ci w Polsce – Raport 2015” oraz przeprowadzonego w 2015 
roku badania firm w parkach i inkubatorach technologicznych. Wskazuj& one jedno-
znacznie, 'e aktywno!" parków wykracza poza zwyk%e zarz&dzanie nieruchomo!ci& 
i obejmuje ca%y szereg us%ug dodatkowych !wiadczonych klientom wraz z dzia%aniami 
stymuluj&cymi i integruj&cymi !rodowiska nauki, biznesu i administracji publicznej. 

Wspó%czesne parki naukowo-technologiczne i inkubatory technologiczne to eko-
systemy pozwalaj&ce na uzyskiwanie efektów synergii zarówno wewn&trz organizacji, 
pomi$dzy firmami-lokatorami, które nawzajem stanowi& dla siebie baz$ klientów i wy-
konawców ró'nych us%ug, jak i na zewn&trz organizacji, po!rednicz&c we wspó%pracy 
z otaczaj&cymi je jednostkami naukowymi i inwestorami. Ju' jaki! czas temu zauwa'ono, 
'e „skupienie na wyodr$bnionym obszarze wielu przedsi$biorstw o wysokim potencjale 
rozwojowym i udost$pnienie odpowiednio dobranych us%ug oko%obiznesowych wywo%u-
je efekty synergiczne, co jest jedn& z podstawowych przewag parków nad innymi, mniej 
kompleksowymi instrumentami wsparcia” 2.

Parki stale rozwijaj& i unowocze!niaj& swoj& ofert$ wychodz&c naprzeciw zapotrze-
bowaniu swoich klientów nie tylko w obszarze merytorycznym, lecz tak'e infrastruktu-
ralnym. W obszarze merytorycznym ci&gle zachodz& zmiany w strukturze us%ug, wyni-
kaj&ce z poziomu przygotowania zarówno startuj&cych w biznesie, jak i rozwijaj&cych 
si$ podmiotów, które zasiedlaj& ich powierzchnie u'ytkowe. Prawie po%owa parków 
dysponuje wyposa'eniem laboratoryjnym odpowiednim do profilu ich klientów i zapo-
trzebowania regionu. 

Zmieniaj& si$ tak'e oczekiwania wobec o!rodków innowacji, w tym wobec parków 
naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych, ze strony innych !rodowisk 
ni' ich klienci. Ro!nie presja ze strony nowych organizacji wspieraj&cych nowe firmy 
technologiczne, ró'nego rodzaju start-upy i spin-offy. Nale'& do nich, dzia%aj&ce cz$sto 
wirtualnie, bez infrastruktury, ale z silnym wsparciem do!wiadczonych przedsi$biorców 
– mentorów, akceleratory technologiczne, czy huby przedsi$biorczo!ci i innowacji itp. 
Tradycyjne o!rodki innowacji nie mog& by" oboj$tne na te zmiany i mody. Nie mo'na 
jednak ulega" iluzji, 'e nowe firmy technologiczne, szczególnie poza obszarem IT, mog& 
rozwija" si$ bez dost$pu do wysokospecjalistycznej aparatury i dostosowanej do ich 
potrzeb powierzchni biurowej i produkcyjnej. Na nowo kszta%tuj&cym si$ rynku organi-
zacji wspieraj&cych innowacyjne przedsi$biorstwa na pewno jest miejsce dla wszyst-
kich. Jednak w d%u'szej perspektywie na rynku zostan& tylko najlepsi. I w%a!nie takim, 
którzy do tego grona aspiruj& po!wi$cony jest ten katalog.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

2 Ibidem, s. 26. 
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Wst$p

Firmy innowacyjne 
w parkach s& 
w du'ej mierze 
efektem realizacji 
dzia%a# Programu 
Operacyjnego 
Innowacyjna 
Gospodarka, 
który w ostatnich 
latach stanowi% 
g%ówny stymulator 
powstawania 
innowacyjnych 
przedsi$biorstw.

Prezentowana tu charakterystyka rezydentów parków technologicznych zosta!a 
opracowana w oparciu o badanie firm parkowych przeprowadzone przez SOOIPP 
w 2015 roku. Badanie obj#!o !$cznie 31 o"rodków innowacji, w tym 27 parków 
technologicznych i 3 samodzielne inkubatory technologiczne. Wi#kszo"' parków 
technologicznych posiada w swojej strukturze inkubatory lub prowadzi specjalnie 
wyodr#bnione programy inkubacji innowacyjnych firm. 

Charakterystyka firm innowacyjnych

Formy prawne
Podmioty ulokowane w parkach i inkubatorach to 
przede wszystkim spó!ki z ograniczon$ odpowie-
dzialno"ci$ (58,64%) i dzia!alno"ci gospodarcze osób 
fizycznych (26,44%). Na trzecim miejscu znajduj$ 
si# spó!ki akcyjne (5,42%). Pozosta!e formy prawne: 
spó!ki cywilne, jawne, komandytowe i inne nieko-
mercyjne formy dzia!ania !$cznie stanowi$ mniej ni& 
10% badanych firm. Dominacja podmiotów b!d"-
cych spó#kami z ograniczon" odpowiedzialno$ci" 
jest spowodowana dwoma czynnikami: obni%eniem 
wysoko$ci kapita#u zak#adowego spó#ki z o.o. oraz 
preferencj" instytucji finansowych oczekuj"cych 
przejrzysto$ci prowadzenia ksi!gowo$ci przez 
partnerów biznesowych.

Formy w!asno$ci
W!a"cicielami przedsi#biorstw ulokowanych w par-
kach i inkubatorach technologicznych s$ w przewa-
&aj$cej mierze krajowe osoby fizyczne (70%). Kapita! 
zagraniczny jest reprezentowany tylko w 9,66% firm, 
z czego 7,6% stanowi$ podmioty z pe!nym kapita!em 
zagranicznym. Internacjonalizacja podmiotów gospo-
darczych w parkach i inkubatorach technologicznych 
przebiega bardzo opornie. O$rodki, podobnie jak pol-
skie firmy, skupiaj" swoj" uwag! na rynku krajowym, 
pomimo do$& dogodnych warunków do organizacji 
soft-landingu dla zagranicznych przedsi!biorstw. 

Respondenci
Firmy – rezydenci parków i inkubatorów technologicznych, którzy w 2015 
roku korzystali z ich wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego. Badaniem 
obj#to 1315 podmiotów gospodarczych, z których 20% zosta!o poddanych 
ankietowaniu w obszarze zapotrzebowania na us!ugi proinnowacyjne. Firmy 
innowacyjne w parkach s$ w du&ej mierze efektem realizacji dzia!a% Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który w ostatnich latach stanowi! 
g!ówny stymulator powstawania innowacyjnych przedsi#biorstw.

Innowacyjne firmy w parkach i inkubatorach 
technologicznych
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Innowacyjno"# firm w parkach i inkubatorach 
technologicznych 

Firmy prowadz$ce innowacyjn$ dzia!alno"' wed!ug kryterium wiod$cego rodzaju dzia!alno"ci gospodarczej PKD, stanowi!y 
w 2015 roku 44,87% wszystkich firm w parkach i inkubatorach technologicznych. 

Prawie po!owa innowacyjnych firm to podmioty zajmuj$ce si# oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 
(47,12%), drug$ co do wielko"ci grup$ podmiotów s$ firmy zajmuj$ce si# badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. W tej 
ostatniej grupie dominuj$ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta!ych nauk przyrodniczych i technicznych 
(64,47%), na drugiej pozycji znalaz!y si# badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (30,26%), na trzeciej 
za" badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spo!ecznych i humanistycznych (5,26%).

Innowacyjno#% firm w parkach i inkubatorach technologicznych 

(ród!o: opracowanie w!asne na podstawie danych bazy firm w parkach i inkubatorach SOOIPP

13,57%

19,74%

Firmy innowacyjne

Pozostali rezydenci

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

86,43%

80,26%%

kobiety

kobiety

m!%czy'ni

m!%czy'ni

Zarz&dy firm 
innowacyjnych 
sk%adaj& si$ 
w wi$kszo!ci 
z m$'czyzn. 
W Polsce kobiety 
wci&' nie s& istotn& 
grup& zarz&dcz&, 
w podmiotach 
osób fizycznych 
stanowi& one ok. 25%. 
Innowacyjne firmy 
zdominowane s& 
przez m$'czyzn, 
na co ma wp%yw 
m.in ich stricte 
techniczny charakter 
– nie b$d&cy domen& 
kobiet. 

Zarz%dzaj%cy w innowacyjnych firmach
Prowadzane badanie obejmowa!o równie& struktur# zarz$dzaj$cych wg p!ci. 
Porównanie firm innowacyjnych i pozosta!ych wskazuje, &e p!cie w ich zarz$-
dach nie s$ reprezentowane w tych samych proporcjach. Zarz$dy firm innowa-
cyjnych sk!adaj$ si# w wi#kszo"ci z m#&czyzn. W Polsce kobiety wci$& nie s$ 
istotn$ grup$ zarz$dcz$, w podmiotach osób fizycznych stanowi$ one ok. 25%. 
Innowacyjne firmy równie& zdominowane s$ przez m#&czyzn, na co ma wp!yw 
m.in. ich stricte techniczny charakter – nie b#d$cy domen$ kobiet.

Wiek przedsi"biorstw
Firmy innowacyjne w parkach s$ stosunkowo m!ode. Starszych ni& 15 let-
nie jest tylko 8,64% z nich. Podmioty licz$ce z przedzia!u 6-14 lat to kolejne 
28,64%. Najliczniejsz$ grup# (55,42%) stanowi$ firmy powsta!e w latach 2011- 
2014, najm!odsze – zarejestrowane w 2015 roku to – 7,29%.
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Innowacyjno#% firm w parkach i inkubatorach technologicznych 

Firmy wed$ug innowacyjnych dzia$ów PKD w 2015 roku 
(jako % innowacyjnych firm)

62 – Dzia!alno$# zwi%zana z oprogramowaniem i doradztwem 
w zakresie informatyki oraz dzia!alno$# powi%zana

72 –  Badania naukowe i prace rozwojowe

26 –  Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

61 –  Telekomunikacja

63 –  Dzia!alno$# us!ugowa w zakresie informacji

28 –  Produkcja maszyn i urz%dze&, gdzie indziej niesklasyfikowana

20 –  Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

59 – Dzia!alno$# zwi%zana z produkcj% filmów, nagra& wideo, programów 
telewizyjnych, nagra& d'wi"kowych i muzycznych

27 –  Produkcja urz%dze& elektrycznych

21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz 
leków i pozosta!ych wyrobów farmaceutycznych

29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep, z wy!%czeniem motocykli

30 –  Produkcja pozosta!ego sprz"tu transportowego

30.3 – Produkcja statków powietrznych, statków 
kosmicznych i podobnych maszyn

30.1 –  Produkcja statków i !odzi

32.5 – Produkcja urz%dze&, instrumentów oraz wyrobów 
medycznych, w!%czaj%c dentystyczne

5,25%

8,98%

3,05%

17,12%

3,22%

6,10%

2,71%

2,37%

1,53%

0,85%

0,85%

0,51%

0,17%

0,17%

0% 10% 15%5% 25% 35%30%20%

(ród!o: opracowanie w!asne na podstawie danych bazy firm w parkach i inkubatorach SOOIPP

45%40% 50%

47,12%

Innowacyjno"# rezydentów parków i inkubatorów 
technologicznych w uj%ciu innowacyjnych bran& PKD 

w 2015 roku.

0%

40%

20%

60%

10%

50%

30%

70%
80%

Wysokie technologie (rednio-wysokie 
technologie

Wysoko techniczna 
wiedza i us!ugi

79,15%

13,05%
7,80%

(ród!o: opracowanie w!asne na podstawie danych bazy firm w parkach i inkubatorach SOOIPP
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Podmioty w kategorii wysokich technologii

Innowacyjno#% firm w parkach i inkubatorach technologicznych 

Ta kategoria, licz$ca 46 firm, zosta!a zdominowana przez podmioty zwi$zane z pro-
dukcj$ komputerów i wyrobów elektronicznych, na drugim miejscu znalaz!a si# 
produkcja substancji farmaceutycznych i leków. Bior$c pod uwag#, &e firmy inno-
wacyjne to w po!owie podmioty zwi$zane z technologiami informacyjnymi, a w 1/5 
z badaniami i pracami rozwojowymi, tak$ sytuacj# nale&y uzna' za naturaln$.

Podmioty w kategorii "rednio-wysokich technologii

2,17% 30.3 –  Produkcja statków powietrznych, statków 
kosmicznych i podobnych maszyn

19,57%
21 –  Produkcja podstawowych substancji 

farmaceutycznych oraz leków i pozosta!ych 
wyrobów farmaceutycznych

78,26% 26 –  Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych

(ród!o:  opracowanie w!asne na podstawie danych bazy firm w parkach 
i inkubatorach SOOIPP

W kategorii "redniowysokich technologii (77 firm) dominuje produkcja maszyn 
i urz$dze%, w drugiej kolejno"ci wyst#puje produkcja chemikaliów i wyrobów che-
micznych, na trzecim miejscu znalaz!a si# produkcja urz$dze% elektrycznych. Bran-
&e te koresponduj$ z innymi obszarami aktywno"ci innowacyjnych firm. Bardzo 
cz#stym zjawiskiem w parkach i inkubatorach jest efektywne wspó!dzia!anie mi#-
dzy przedsi#biorstwami zarówno w aspekcie rozwoju, jak i kooperacji.

Bardzo cz$stym zjawiskiem w parkach i inkubatorach jest efektywne wspó%dzia%anie 
mi$dzy przedsi$biorstwami zarówno w aspekcie rozwoju, jak i kooperacji.

40,26% 28 –  Produkcja maszyn i urz$dze%, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana

23,38% 20 –  Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych

6,49% 29 –  Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wy!$czeniem motocykli

18,18% 27 – Produkcja urz$dze% elektrycznych

1,30% 30.1 –  Produkcja statków i !odzi

3,90% 30 –  Produkcja pozosta!ego sprz#tu 
transportowego

6,49%
32.5 –  Produkcja urz$dze%, instrumentów 

oraz wyrobów medycznych, w!$czaj$c 
dentystyczne

(ród!o:  opracowanie w!asne na podstawie danych bazy firm w parkach 
i inkubatorach SOOIPP
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Innowacyjno#% firm w parkach i inkubatorach technologicznych 

Podmioty z wysoko techniczn' wiedz' i us$ugami

W tej kategorii podmiotów w parkach i inkubatorach technologicznych jest najwi#-
cej – 467. W!a"nie one wiod$ prym w"ród wszystkich innowacyjnych podmiotów 
w badanych o"rodkach innowacji. Najwi#cej – albowiem !$cznie 70,88% – stanowi$ 
firmy zwi$zane z informatyk$ i us!ugami informacyjnymi, na drugim miejscu znala-
z!y si# badania naukowe i prace rozwojowe, których liczebno"' wzrasta z ka&dym 
rokiem, cho' nie tak szybko, jak dzia!alno"' w zakresie IT. 

Struktura innowacyjnych podmiotów w parkach i inkubatorach jest w du&ej mierze 
rezultatem dzia!a% podejmowanych w poprzedniej perspektywie finansowej, które 
co najmniej od po!owy jej realizacji by!y ukierunkowane na powstawanie technolo-
gicznych start-upów i zwi#kszenie poziomu komercjalizacji bada% naukowych. 

Wyposa&enie parków i inkubatorów technologicznych w laboratoria, prototypow-
nie, wzorcownie, powierzchnie wystawiennicze i inn$ infrastruktur# techniczn$, 
w po!$czeniu z szerok$ gam$ instrumentów finansowych, w najbli&szych latach 
powinno sprzyja' zwi#kszeniu liczby firm z grupy wysokich i "rednich technologii 
w"ród podmiotów lokuj$cych swoj$ dzia!alno"' w tego typu o"rodkach innowacji.

3,43%
59 –  Dzia!alno"' zwi$zana z produkcj$ filmów, 

nagra% wideo, programów telewizyjnych, 
nagra% d)wi#kowych i muzycznych

4,07% 61 – Telekomunikacja

11,35% 63 –  Dzia!alno"' us!ugowa w zakresie informacji

59,53%
62 –  Dzia!alno"' zwi$zana z oprogramowaniem 

i doradztwem w zakresie informatyki oraz 
dzia!alno"' powi$zana

21,63% 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe

(ród!o:  opracowanie w!asne na podstawie danych bazy firm w parkach 
i inkubatorach SOOIPP

Struktura 
innowacyjnych 
podmiotów w parkach 
i inkubatorach jest 
w du'ej mierze 
rezultatem dzia%a# 
podejmowanych 
w poprzedniej 
perspektywie 
finansowej, które co 
najmniej od po%owy 
jej realizacji by%y 
ukierunkowane 
na powstawanie 
technologicznych 
start-upów 
i zwi$kszenie poziomu 
komercjalizacji bada# 
naukowych. 
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ELBL&SKI PARK TECHNOLOGICZNY

Elbl"ski Park Technologiczny

ADRES

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

HISTORIA

Elbl$ski Park Technologiczny (EPT) jest pierwszym o"rodkiem innowacji na Warmii 
i Mazurach. Dzia!a od 1 kwietnia 2011 roku. Powo!any zosta! w celu podniesienia 
potencja!u regionu w sferze innowacji, a tak&e wzmocnienia wspó!pracy pomi#dzy 
sektorem badawczo-rozwojowym a gospodark$. Od pi#ciu lat EPT wspiera biznes 
na ka&dym etapie rozwoju. Od weryfikacji modelu biznesowego, poprzez komplek-
sowy proces wsparcia, badania i rozwój, a& po wsparcie na etapie procesu inwe-
stycyjnego.
Swoim rezydentom udost#pnia nowoczesn$ infrastruktur# badawcz$, laboratoryj-
n$ i biurow$. EPT posiada w pe!ni wyposa&one laboratoria, a tak&e prowadzi Labo-
ratorium Zaawansowanych Analiz *rodowiskowych. Dzi#ki zaanga&owaniu zespo!u 
EPT powstaj$ nowe miejsca pracy na terenach inwestycyjnych wokó! Parku. Dzia-
!alno"' Parku koncentruje si# na wsparciu bran& kluczowych dla regionu: IT, Ochrony 
*rodowiska, Metalurgii i Metaloznawstwa, Technologii Drewna i Mebli. W Elbl$skim 
Parku powstaj$ produkty globalne, które podbijaj$ "wiatowe rynki w obszarze Virtu-
al Reality, &ywno"ci wysokiej jako"ci, technologii odzysku energii z odpadów.

Gmina Miasto Elbl"g

Elbl"ski Park Technologiczny
ul. Stanis'awa Sulimy 1, 82-300 Elbl"g
tel. 55 239 34 67
biuro@ept.umelblag.pl 
www.ept.umelblag.pl
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Elbl"ski Park Technologiczny

OFERTA

Do kogo jest kierowana oferta?

 Przedsi#biorcy, uczelnie, osoby prywatne 

Zakres oferty:

 dost#p do infrastruktury biurowej, konferencyjnej, laboratoryjnej; 

 us!ugi wsparcia innowacji: 

• akredytowane us!ugi laboratoryjne – analizy chemiczne, pomiary i badania 
"rodowiskowe (Akredytacja PCA, AB 1546), 

• akredytowane us!ugi laboratoryjne – analizy chemiczne, pomiary i badania 
"rodowiskowe (Akredytacja PCA, AB 1546), 

• akredytowane us!ugi wzorcowania przyrz$dów pomiarowych (Akredytacja 
PCA, AP005),

• akredytowane us!ugi laboratoryjne – czynniki szkodliwe w "rodowisku pracy 
(Akredytacja PCA, AB 975),

• us!ugi laboratoryjne w zakresie bada% materia!ów drewnianych, materia!ów 
ro"linnych, odpadów komunalnych, RDF, produktów procesów termoche-
micznego przetwórstwa odpadów, k$pieli galwanicznych, &ywno"ci, pomiary 
ha!asu "rodowiskowego, pomiary ha!asu turbin wiatrowych, 

• wykonywanie ekspertyz w zakresie ochrony "rodowiska naturalnego,

• wydawanie opinii o innowacyjno"ci,

• wykonywanie dzia!a% badawczo-rozwojowych,

• „Brokering us!ug B+R” w zakresie us!ug laboratoryjnych,

 doradztwo prawne – obrót gospodarczy, umowy, w!asno"' intelektualna;

 doradztwo w zakresie zak!adania w!asnej dzia!alno"ci gospodarczej, pozyskania 
finansowania, znalezienia zleceniodawców czy podwykonawców; 

 networking – nawi$zywanie relacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi; 

 promocja przedsi#biorców – organizacja spotka% z mediami, opracowywanie in-
formacji prasowych oraz przesy!anie ich do mediów, zamieszczanie aktualno"ci 
oraz oferty na stronach www; 

 organizacja szkole%, konferencji oraz warsztatów – pozyskiwanie "rodków unij-
nych, finansowanie zewn#trzne;

 po"rednictwo w zakresie ofert pracy, bezp!atnych szkole%, konferencji, spotka%;

 us!ugi kancelaryjne.
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Elbl"ski Park Technologiczny

REZULTATY DZIA(ALNO)CI

 Projekty zrealizowane z sukcesem:

• „Rozwój przedsi#biorstw z województwa warmi%sko-mazurskiego poprzez 
wsparcie sektora nauki w zakresie rozwi$za% innowacyjnych” POKL (wspar-
tych 5 firm)

• „Opracowanie innowacyjnych rozwi$za% dla firm w Elbl$skim Parku Techno-
logicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy” POKL (wspartych 6 firm)

 Projekty w realizacji: 

• „Platforma startowa dla nowych pomys!ów Hub of Talents” 1.1.1 PO PW 

 Produkty globalne w EPT:

• Technologie odzysku energii z odpadów w procesie PIROLIZY – urz$dzenia 
pozwalaj$ce rozwi$za' problem odpadów zalegaj$cych na sk!adowiskach; 

• Nowoczesne technologie materia!owe – kompozyty stosowane w sporcie, 
turystyce wodnej, przemy"le motoryzacyjnym i lotniczym;

• Mobilne aplikacje Virtual Reality stosowane w przemy"le – wyró&nione 
w konkursie europejskim StartupBootCamp w Amsterdamie (marzec 2016).

 Liczba firm, którym EPT udzieli!o wsparcia od 2012 roku 
(w tym us!ugi inkubacji): 100
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Elbl"ski Park Technologiczny

NAGRODY, SUKCESY

 Certyfikat SOOIPP (2016)

 Akredytacja Ministerstwa Rozwoju (2016)

 Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (2015)

 Zwyci#zca konkursu „Ambasador EFS 2014 w ramach dobrych praktyk Progra-
mu Operacyjnego Kapita! Ludzki” za realizacj# projektu „Rozwój przedsi#biorstw 
z województwa warmi%sko-mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w za-
kresie rozwi$za% innowacyjnych” (2014)

REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 Hempoland 
www.hempoland.eu

 TheConstruct 
theconstruct.co

 Polish Snail Holding 
www.polishsnailholding.com

 Metrotest 
www.metrotest.com.pl 

 Elstar Engineering Zak'ad Us'ug Technicznych Elstar Sp. z o.o. 
www.elstar.elblag.pl

 Metal Expert 
www.metalexpert.pl

 Acoustics 
www.acoustics.pl

 Test Stanis'aw Gojlik 
www.test-automatyka.pl
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POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

Miasto Gdynia

HISTORIA

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia powsta! w 2001 roku z inicjatywy 
Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Technologii i Miasta Gdyni. Od tej pory jest naj-
lepszym miejscem do poszukiwa% nowych rozwi$za% technologicznych. Budynek 
hali !ukowej, który jest cz#"ci$ PPNT Gdynia, powsta! w 1938 roku. W czasie wojny 
by! wykorzystywany jako fabryka i remontownia my"liwców wojennych. W 1947 
roku teren zosta! zagospodarowany pod zajezdni# komunikacji miejskiej. Zabytko-
wy budynek zosta! odrestaurowany i w 2005 roku przekazany PPNT Gdynia.
Kolejny etap rozbudowy Parku nast$pi! w latach 2010-2013 i by!a to najwi#ksza, 
po Trasie Kwiatkowskiego, gdy%ska inwestycja, dofinansowana z funduszy UE. 
W maju 2013 roku do nowoczesnego kompleksu biur, laboratoriów, prototypow-
ni wprowadzili si# przedsi#biorcy. Dla debiutantów przygotowano specjaln$ stref# 
start-up, dla projektantów – centrum designu, dla in&ynierów nowoczesn$ proto-
typowni#, laboratoria elektroniczne i biotechnologiczne.

ADRES

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Al. Zwyci$stwa 96/98, 81-451 Gdynia
tel. 58 698 21 50
biuro@ppnt.gdynia.pl, office@ppnt.gdynia.pl
www.ppnt.pl
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Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

OFERTA

Do kogo kierowana jest oferta?
Oferta PPNT Gdynia jest kierowana do podmiotów realizuj$cych lub planuj$cych 
zrealizowa' innowacyjny produkt z poni&szych bran&:

 ICT

 In&yniera, automatyka i robotyka

 Biotechnologia

 Ochrona "rodowiska

 Multimedia

 Design

Zakres oferty: 

 opieka mentorska w inkubatorze przedsi#biorczo"ci,

 konsultacje biznesowe (np. prawne, ksi#gowe, patentowe), 

 wynajem biur i pomieszcze% specjalistycznych (np. laboratoria elektroniczne, 
biotechnologiczne i prototypownie), 

 wynajem specjalistycznego sprz#tu (np. pracowania druku 3D, laboratorium ba-
da% niszcz$cych i nieniszcz$cych, klatka faradaya, komora klimatyczna), 

 wynajem przestrzeni i infrastruktury konferencyjnej, 

 wyjazdy na najwi#ksze bran&owe targi technologiczne (np. CeBIT, Mobile World 
Congress).

Wi#cej informacji o ofercie PPNT Gdynia na stronie: www.ppnt.pl/oferta

• Laboratorium Biotechnologiczne 
www.ppnt.pl/laboratorium

• Strefa Startup Gdynia 
www.ppnt.pl/startup

• Laboratorium Innowacji Spo'ecznych 
www.ppnt.pl/innowacje-spoleczne

• Regionalny O#rodek Informacji Patentowej 
www.ppnt.pl/informacja-patentowa

• Centrum Designu Gdynia 
www.centrumdesignu.gdynia.pl

• Centrum Nauki Experyment 
www.experyment.gdynia.pl

• Wydarzenia w PPNT Gdynia 
www.ppnt.pl/kalendarz

• Kariera w PPNT Gdynia 
www.ppnt.pl/kariera
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Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

REZULTATY DZIA(ALNO)CI

 Liczba firm aktualnie dzia!aj$cych w PPNT Gdynia: 200

 Liczba osób zatrudnionych w firmach ulokowanych w PPNT Gdynia: blisko 2000

 PPNT wspiera nast#puj$ce bran&e:

• Biotechnologia – 14 firm

• Ochrona *rodowiska – 9 firm

• ICT – 82 firmy

• Design – 18 firm

• Multimedia – 7 firm

• Inne – 24 firmy

 Liczba firm dzia!aj$cych w ramach Inkubatora: 45 

 Wirtualne Partnerstwo E-Park: 13 firm.

 Liczba firm za!o&onych przez naukowców: 13 

 Wszystkie firmy realizuj$ innowacyjne projekty oceniane przez Rad# Naukow$.
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Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

NAGRODY, SUKCESY

REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 Nagroda publiczno"ci w konkursie „Polska Pi#knieje – 7 Cudów Funduszy Euro-
pejskich" (2015) 

 Poza tym sukcesem Parku s$ sukcesy firm parkowych.

 IVONA Software
www.ivona.com/pl/

 Delipair.com
www.delipair.com

 Trineo|
www.trineo.pl

 Andervision 
www.andervision.pl

 SpaceForest 
www.spaceforest.pl

 Madkom S.A. 
www.madkom.pl

 Control Solutions 
www.controlsolutions.pl
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Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” 

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY „TECHNOPARK GLIWICE

ADRES

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

HISTORIA

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE”

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. to nowoczesne 
centrum wsparcia biznesu akademickiego, które zosta!o utworzone w roku 2004. 
W lipcu 2015 roku do u&ytku oddano drugi budynek, w którym ulokowa!o si# 11 
firm, g!ównie z bran&y IT – geoinformatycznych i zajmuj$cych si# aplikacjami mo-
bilnymi. W nowym budynku znalaz!o si# równie& rozwi$zanie dla firm, stawiaj$cych 
pierwsze kroki w biznesie. Stworzono dla nich stref# coworkingow$.
W tym samym roku utworzono spó!k# Akcelerator Technologiczny Gliwice, która 
jest szans$ dla innowacyjnych przedsi#biorstw, szczególnie tych, wywodz$cych si# 
ze "rodowiska naukowego. To fundusz zal$&kowy, finansowany ze "rodków NCBR, 
Technoparku oraz spó!ki Augere Seed z Krakowa. Jego celem jest wspieranie pro-
jektów badawczo-rozwojowych na wst#pnym etapie rozwoju. Docelowo w ramach 
inicjatywy ma powsta' 15 spó!ek z udzia!em kapita!u funduszu – maksymalna 
wysoko"' wsparcia wynosi 750 tys. z!. 

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice
tel. 32 335 85 00
info@technopark.gliwice.pl
www.technopark.gliwice.pl
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Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” 

OFERTA

Do kogo jest kierowana oferta?
 Przedsi#biorcy, studenci oraz absolwenci uczelni wy&szych

Zakres oferty:
 wspomaganie tworzenia innowacyjnych firm technologicznych przez m!ode 
osoby ko%cz$ce studia techniczne, a tak&e przez doktorantów i pracowników 
naukowych,

 audyty innowacyjno"ci, 

 pakiety mentoringu i doradztwa,

 mo&liwo"' do!$czenia do Wirtualnego Inkubatora,

 specjalistyczne us!ugi m.in. w zakresie wytwarzania elementów maszyn i urz$-
dze% metod$ Rapid Prototyping, wykonywania obróbki przedmiotów strumie-
niem wodno-"ciernym w technice 3D, a tak&e projektowania w 3D przy wyko-
rzystaniu Solid Edge (us!ugi oferowane w parku maszynowym).
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Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” 

REZULTATY DZIA(ALNO)CI

 32 zako%czone projekty dofinansowane ze "rodków UE,

 ponad 90 przedsi#biorstw, które posiada!y lub posiadaj$ siedzib# w Technopar-
ku Gliwice (w tym 20 inkubowanych),

 blisko 80 przedsi#biorstw, które otrzyma!y dofinansowanie,

 blisko 400 audytów innowacyjno"ci,

 ponad 2 000 godzin szkole% specjalistycznych z zakresu obs!ugi urz$dze% oraz 
programowania in&ynierskiego dla blisko 1000 pracowników,

 ponad 350 us!ug dla przedsi#biorstw wykonanych z wykorzystaniem parku ma-
szynowego Technoparku Gliwice,

 ponad 250 wystawców uczestnicz$cych w VI „Dniach Nauki i Przemys!u”,

 ponad 1500 przeanalizowanych i ocenionych biznesplanów,

 ponad 3000 uczestników szkole% mi#kkich, 

 blisko 2500 godzin doradztwa biznesowego,

Projekty obecnie realizowane:
 „Akcelerator Przedsi#biorczo"ci Akademickiej Santander Universidades” – w ra-
mach projektu uczestnicy b#d$ korzysta' ze szkole%, warsztatów prowadzo-
nych przez Centrum Kompetencyjne Rozwoju Modeli Biznesowych, które mie"ci 
si# w Technoparku Gliwice;

 „Afast! Powiedz To!” – projekt realizowany ze "rodków NCBR, który ma na celu 
stworzenie bezp!atnego rozwi$zania informatycznego, wspomagaj$cego reha-
bilitacj# osób cierpi$cych na afazj#;

 „SET UP Startupper, Innovation Manager, Network Manager” – projekt mi#-
dzynarodowy, realizowany w ramach programu ERASMUS+ wraz z partnerami 
z W!och, Wielkiej Brytanii, Portugalii oraz Rumunii. 
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Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” 

NAGRODY, SUKCESY

REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 EMT SYSTEMS Sp. z o.o. 
www.emt-systems.pl

 Profis@Work 
www.profisatwork.com

 Software Interactive 
www.softint.pl

 Cautela Technology 
www.cautela.com

 3DGence 
www.3dgence.com/pl/

 Prezes Technoparku Gliwice zosta! oznaczony Odznak$ Honorow$ – Z!otego 
Medalu za zas!ugi dla województwa "l$skiego (2015)

 Nagroda „Marka *l$skie” 2014 w kategorii Us!uga 

 Wyró&nienie Krajowych Liderów Innowacji i Rozwoju 2012 w kategorii 
Innowacyjna organizacja 

 Certyfikat QI SERVICES (Najwy&szej Jako"ci Quality International 2012)

 Tytu! „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju” w kategorii 
Innowacyjna organizacja (2011 i 2012) 

 Spó!ka Samorz$dowa Roku 2011 (Konkurs Innowator) 
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Kielecki Park Technologiczny

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

ADRES

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

HISTORIA

Miasto Kielce

W historii Kieleckiego Parku Technologicznego (KPT) nale&y wyró&ni' kilka wa&nych 
dat. Pierwsza to rok 2006, kiedy w „Strategii dla miasta Kielce na lata 2007-2020” 
pojawi! si# zapis mówi$cy o konieczno"ci zbudowania w stolicy województwa "wi#-
tokrzyskiego inkubatora. Dwa lata pó)niej, w roku 2008, Uchwa!$ Rady Miasta zosta! 
powo!any do &ycia Kielecki Park Technologiczny. W roku 2009 dosz!o do podpisania 
umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (20 
mln euro). Wówczas te& rozpocz#!a si# pierwsza faza budowy infrastruktury Parku, 
zako%czona w 2011 roku oddaniem do u&ytku 3 budynków, nale&$cych do dwóch 
stref: Inkubatora Technologicznego i Centrum Technologicznego.
Kluczowy dla rozwoju KPT by! rok 2014, który rozpocz$! intensywny i trwaj$cy do 
dnia dzisiejszego czas rozbudowy obszarów badawczo-rozwojowych i infrastruk-
tury technicznej Parku. Mo&liwy by! dzi#ki pozyskaniu kolejnych 20 mln euro dofi-
nansowania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
G'ówne bran!e: ICT, bran&a kreatywna, energia odnawialna, chemiczna, budowla-
na, recycling

Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel. 41 278 72 00, fax. 41 278 72 01
biuro@technopark.kielce.pl
www.technopark.kielce.pl
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Kielecki Park Technologiczny

OFERTA

Do kogo jest kierowana oferta?
KPT sk!ada si# z Zespo!u Inkubatorów Technologicznych, powsta!ego z my"l$ 
o m!odych firmach oraz z Centrum Technologicznego, które oddaje do dyspozycji 
firm nowoczesne hale produkcyjne oraz budynek laboratoryjno-biurowy. 

Zakres oferty:
Kielecki Park Technologiczny to miejsce nastawione na innowacyjno"' oraz kre-
atywno"'. Oferta KPT jest zawsze odpowiedzi$ na indywidualne potrzeby firm. 
W jej zakres wchodz$ m.in.:

 us!ugi biznesowe i rozwojowe dla startup-ów i mikroprzedsi#biorstw,

 us!ugi w zakresie doradztwa dotycz$cego w!asno"ci intelektualnej i patentowej, 
transferu i komercjalizacji technologii, a tak&e planowania strategicznego, za-
rz$dzania innowacyjnym produktem oraz wdra&ania nowych produktów/us!ug,

 pomoc w pozyskiwaniu finansowania projektów, oceny potencja!u rynkowego 
przedsi#wzi#cia oraz doradztwo w przygotowaniu biznesplanu i internacjona-
lizacji,

 organizacja szkole%, warsztatów, konferencji,

 nowoczesna i profesjonalnie przygotowana infrastruktura oraz uzbrojone tereny 
inwestycyjne, obj#te dzia!aniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice,

 preferencyjne warunki wynajmu.

Ponadto w ramach KPT dzia!aj$: Centrum Fashion Design, Centrum Druku 3D, Cen-
trum ICT, Videolab, Centrum CNC, Innowacyjna Biblioteka Materia!owa oraz Ener-
getyczne Centrum Nauki i Studio Labdesign.

Kielecki Park Technologiczny w liczbach:

 Powierzchnia ca!kowita: 20 ha

 Przestrze% laboratoryjna: 4 245 m2

 Liczba budynków: 8

Powierzchnie produkcyjno-technologiczne:
 Hala ROMA: 6 521,14 m2

  Hala SINGAPUR: 3 064,64 m2

  Hala YUYAO I RECIFE: 6 254,1 m2

  Budynek przemys!owy CT: 317,45m2 i 218,92m2

 Powierzchnie biurowe: 6 085 m2

 Tereny inwestycyjne: 3,6 h
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Kielecki Park Technologiczny

REZULTATY DZIA(ALNO)CI

 KPT tworzy w województwie "wi#tokrzyskim wielofunkcyjny obszar dzia!al-
no"ci gospodarczej, zwi#kszaj$c konkurencyjno"' tego regionu oraz stymulu-
j$c rozwój innowacyjnych firm tworz$cych miejsca pracy. Udost#pnione Centra 
Kompetencji i B+R !$cz$ "wiat nauki i biznesu, a tereny inwestycyjne daj$ szans# 
na dalsz$ rozbudow# w oparciu o potrzeby firm. 

 Liczba firm, funkcjonuj$cych obecnie w parku: blisko 100

 Liczba aplikacji do KPT od 2011 roku: 289

 Liczba podpisanych umów od 2011 roku: 189
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NAGRODY, SUKCESY

REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 Podopharm Sp. z o.o. 
www.podopharm.pl

 LYO FOOD / ENKO Laura Godek-Mi"sik 
www.lyofood.com

 Transition Technologies S.A. 
www.tt.com.pl

Top Inwestycje Komunalne 2015 Polski Wschodniej: rozbudowa infrastruktury Kie-
leckiego Parku Technologicznego (2015). Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego 
Parku Technologicznego zosta!a uznana za jedn$ z najlepszych i najwa&niejszych 
inwestycji prowadzonych w Polsce Wschodniej. Celem plebiscytu by!o wskazanie 
10 inwestycji komunalnych prowadzonych przez samorz$dy lub jednostki zale&ne, 
które przyczyni!y si# do rozwoju gospodarki i regionu Polski Wschodniej.
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KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY 

ADRES

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

HISTORIA

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

W 1997 roku w wyniku stara% przedstawicieli w!adz miasta Krakowa oraz lokalnego 
"rodowiska gospodarczego i naukowego zosta!a ustanowiona krakowska specjalna 
strefa ekonomiczna. W grudniu tego samego roku dla celów zarz$dzania krakow-
sk$ specjaln$ stref$ powo!ano spó!k# prawa handlowego o nazwie Centrum Za-
awansowanych Technologii. Spó!ka zosta!a utworzona przez: Gmin# Kraków, Uni-
wersytet Jagiello%ski, Politechnik# Krakowsk$, Akademi# Górniczo-Hutnicz$, Hut# 
im. Tadeusza Sendzimira oraz Skarb Pa%stwa reprezentowany przez Wojewod#. 
W styczniu 2004 roku spó!ka zmieni!a nazw# na Krakowski Park Technologiczny 
Sp. z o.o. Za!o&yciele spó!ki za najwa&niejsze cele uznali rozwój sektora przemys!u 
zaawansowanych technologii przy wykorzystaniu potencja!u naukowo-badawcze-
go krakowskiego "rodowiska wy&szych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. 
Dzisiaj misj$ spó!ki jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Ma!opolski 
przy wykorzystaniu zaprojektowanych i przygotowanych przez siebie narz#dzi. 

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
tel. 12 640 19 40
sekretariat@kpt.krakow.pl 
www.kpt.krakow.pl
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OFERTA

W 2008 roku rozpocz$! dzia!alno"' inkubator technologiczny (wybudowany przez 
KPT), który z powodzeniem wspiera rozwój start-upów.
W 2015 roku siedziba KPT zosta!a przeniesiona do nowego budynku na po!udniu 
Krakowa – Ma!opolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Zako%czenie tej in-
westycji to jedno z najwi#kszych osi$gni#' w dziejach spó!ki.

Do kogo skierowana jest oferta?
Krakowski Park Technologiczny wspiera rozwój firm na wszystkich etapach rozwo-
ju oferuj$c profesjonalne zaplecze merytoryczne i administracyjne. Oferta skiero-
wana jest do innowacyjnych firm technologicznych dzia!aj$cych w bran&ach sekto-
ra IT i telekomunikacji, multimediów i gier.

Zakres oferty:
Us!ugi KPT "wiadczone s$ w oparciu o europejskie standardy o"rodków innowacji 
European Business & Innovation Centre Network (EBN).

Oferta ogólna dla lokatorów parku:
 powierzchnie biurowe, 

 dwa nowoczesne laboratoria: data centre, "wiadcz$ce us!ugi cloudowe SaaS 
i IaaS oraz laboratorium multimedialne, "wiadcz$ce us!ugi grafiki video 2D, 3D, 
mo&liwo"' obróbki, renderingu, motion capture, skanowanie 3D i post-produk-
-cj# audio, 

 us!ugi rozwoju biznesu, 

 mo&liwo"' skorzystania z sieci kontaktów bran&owych, 

 organizacja spotka% B2B, 

 udzia! w konferencjach i imprezach bran&owych,

 udzia! w spotkaniach networkingowych i szkoleniach,

 sale konferencyjne i showroom, gdzie za pomoc$ nowoczesnych multimedial-
nych technik firmy mog$ zaprezentowa' swoje produkty i us!ugi klientom,

 wypo&yczalnia sprz#tu, na którym firmy mog$ testowa' swoje projekty. 

Oferta dla ma!ych firm typu start-up czy spin-off (w ramach inkubatora technolo-
gicznego):
 coworking,

 powierzchnie biurowe, 

 us!ugi zwi$zane z utworzeniem i prowadzeniem biznesu, 

 doradztwo, 

 us!ugi funduszu zal$&kowego. 

Oferta dla MSP oraz dla du&ych przedsi#biorców uzupe!niona jest o us!ugi specjal-
nej strefy ekonomicznej (SSE), obejmuj$ce tereny pod inwestycje oraz zwolnienia 
podatkowe. 
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REZULTATY DZIA(ALNO)CI

 +$czna powierzchnia parku (dwa budynki na terenie Krakowa): 16 000 m2

 Liczba rezydentów: ponad 120

 Liczba wyinkubowanych start-upów technologicznych: ponad 60

 Liczba zezwole% na dzia!alno"' w SSE: 213

 Liczba miejsc w specjalnej strefie ekonomicznej: 21 000

 Powierzchnia w specjalnej strefie ekonomicznej: 866 ha

 Organizacja kilkunastu wydarze% bran&owych i tematycznych rocznie dla prze-
sz!o 2000 uczestników (rozpoznawalne marki wydarze% KPT to m.in. Smart City, 
Digital Dragons, Annual Business in Ma!opolska Meeting)
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NAGRODY, SUKCESY

REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 Investio
https://investio.pl/

 Sharptec
http://sharptec.pl/

 PasujeMi
https://pasujemi.pl/

 Reality Games
www. wearerealitygames.com 

 HG Intelligence
http://hgintelligence.com/ 

 Velis
http://velis.pl/  

 CD Projekt Red
http://pl.cdprojektred.com/ 

 Airhelp
https://www.getairhelp.com/pl 

 III nagroda w kategorii Film, Marketing miejsc konkursu Klub Twórców Reklamy 
(2015) 

 Medal Najwy&sza Jako"' Quality International 2010

 Najwy&sza ocena poziomu i jako"ci obs!ugi inwestora w raporcie KPMG „Spe-
cjalne strefy ekonomiczne. Edycja 2009”

 Quality International w kategorii System zarz"dzania (2007) 

 Lider Ma!opolski – najlepsze przedsi#wzi#cie 2005
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Olszty*ski Park Naukowo-Technologiczny

OLSZTY+SKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

ADRES

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

HISTORIA

Miasto Olsztyn

Olszty%ski Park Naukowo-Technologiczny (OPN-T) powsta! w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Jest jednostk$ bud&e-
tow$ Gminy Olsztyn. Faktyczn$ dzia!alno"' rozpocz$! w 2013 roku po uroczystym 
otwarciu, które odby!o si# 7 listopada. Formalnie powo!any zosta! 1 sierpnia 2013 
roku uchwa!$ nr XXXVIII/669/13 Rady Miasta Olsztyna z 29 maja 2013 roku. 
Cele dzia!alno"ci OPN-T:

 stworzenie mo&liwo"ci nabycia przez firmy umiej#tno"ci konkurowania na rynku 
mi#dzynarodowym,

 wykorzystanie kapita!u ludzkiego w regionie na rzecz rozwoju inteligentnych 
specjalizacji,

 w!$czanie m!odzie&y i dzieci w obszar zainteresowania nauk$, przedsi#biorczo-
"ci$, kreatywno"ci$.

Olszty*ski Park Naukowo-Technologiczny
ul. Tryli*skiego 2, 10-683 Olsztyn 
tel. 89 612 05 00, fax. 89 612 05 12
sekretariat@opnt.olsztyn.pl 
www.opnt.olsztyn.pl 
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OFERTA

Olszty%ski Park Naukowo-Technologiczny w liczbach i faktach:

 prawie 14 000 m, powierzchni

 140 pomieszcze% biurowych o wysokim standardzie

 20 nowoczesnych jednostek laboratoryjnych

 22 w pe!ni wyposa&one, klimatyzowane sale konferencyjne

 terminal do !adowania pojazdów elektrycznych

 wirtualne biuro

 sala kreatywna

 restauracja

 bran&e strategiczne: geoinformatyka i biotechnologia

Do kogo jest kierowana oferta?
Park kieruje ofert# do przedsi#biorców, naukowców, inwestorów, dzieci i m!odzie&y 
oraz studentów

Zakres oferty:
 pracownia prototypów 

 us!ugi wdro&eniowe

 realizacja projektów badawczo-rozwojowych

 dzia!ania internacjonalizacji

 specjalistyczne szkolenia, seminaria, doradztwo

 pokazy, wystawy, warsztaty dla dzieci i m!odzie&y pobudzaj$ce zainteresowanie 
nauk$

 preferencyjne ceny najmu 

 wynajem aparatury badawczej

Park #wiadczy us'ugi w kilku strefach:
 Inkubator 
Us!ugi dla start-upów oraz osób planuj$cych w!asn$ dzia!alno"' gospodarcz$ 
(studentów, absolwentów, pracowników nauki). 

 Centrum Transferu Technologii 
Us!ugi dla firm biotechnologicznych z laboratoriami (chemiczne, molekularne, 
technologiczne). W Parku przygotowuje now$ siedzib# Instytut Rozrodu Zwie-
rz$t i Bada% -ywno"ci Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. 

 Centrum Propagacji Fal Radiowych w Jonosferze
Realizacja prac badawczo-rozwojowych z zakresu wykorzystywania informacji 
o stanie jonosfery w ró&nych sektorach gospodarki.
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REZULTATY DZIA(ALNO)CI

Rezultaty dzia'alno#ci (stan na 31 grudnia 2015 roku):

 Liczba przedsi#biorstw ulokowanych w Parku: 58 (na ponad 100 zg!oszonych)

 Przyrost liczby osób zatrudnionych w przedsi#biorstwach OPN-T od momentu 
wej"cia do Parku: oko!o 170

 Liczba godzin doradztwa biznesowego i z zakresu IPR: ponad 400

 Liczba dokumentacji wdro&eniowych: 36

 Liczba w!asnych konferencji i warsztatów: ponad 30

 Liczba spotka% dla uczniów i studentów: 18 (oko!o 800 uczestników)

 Liczba spotka% edukacyjnych dla najm!odszych: 13 (ponad 10 tys. uczestników) 

 Liczba porozumie% o wspó!pracy z jednostkami naukowymi, IOB, przedsi#bior-
stwami: oko!o 30

 Realizacja 3 projektów wspieraj$cych rozwój przedsi#biorstw 

 Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych
Realizacja prac badawczo-rozwojowych nad technologi$ pozycjonowania 
w czasie rzeczywistym oraz technik$ szybkich pomiarów statycznych, a tak&e 
organizacja szkole% i doradztwo. 

 Centrum Innowacji
Dwa obiekty przeznaczone dla firm, które korzystaj$c z infrastruktury oraz 
wsparcia, zdecydowa!y si# wdra&a' innowacje oraz nabywa' zdolno"' wyj"cia 
na rynki zagraniczne. 

 Centrum Konferencyjne 

• 22 sale konferencyjne

• powierzchnia wystawiennicza

• mobilne systemy dyskusyjne

• sprz#t do wideokonferencji

• restauracja
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REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 iTeLab Sp. z o.o. 
www.itelab.pl

 Good One Group Sp .z o.o. 

NAGRODY, SUKCESY

 Certyfikat spe!niania standardów SOOIPP
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Pozna*ski Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

POZNA+SKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY FUNDACJI UAM

Pantone 7462 C // CMYK: 100-60-0-15

Pantone 7545 C // CMYK: 33-6-0-71

ADRES

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

HISTORIA

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pozna%ski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) powsta! w maju 1995 roku w ra-
mach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako pierwsza 
tego typu instytucja w Polsce. Od ponad 20 lat wyznacza standardy wspó!pracy 
dwóch "rodowisk wa&nych z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego: przedsi#-
biorców i naukowców, stwarzaj$c idealne warunki do rozwoju firm oraz innowacyj-
nych rozwi$za%. 
U podstaw dzia!alno"ci naukowej Parku le&y chemia. Jednak w miar# rozwoju ofer-
ty, PPNT sta! si# o"rodkiem multidyscyplinarnym, skupiaj$cym specjalistów z ob-
szarów nauk "cis!ych, przyrodniczych i technicznych. W PPNT dzia!aj$ pracownie, 
laboratoria i firmy z dziedzin chemii i technologii chemicznej, biotechnologii, fizyki, 
informatyki, archeologii, geologii oraz nauk ekonomicznych. Dzi#ki nim Park oferu-
je szeroki wachlarz us!ug badawczych i szkoleniowych oraz wspiera innowacyjne 
przedsi#biorstwa. W ramach PPNT funkcjonuje tak&e Regionalny Punkt Kontakto-
wy Programów Ramowych UE, Waste-Klaster skupiaj$cy firmy z sektora gospo-
darki odpadami, pierwsze centrum popularyzacji nauki w Wielkopolskie – Labora-
torium Wyobra)ni oraz przedszkole. Wa&nym elementem jest równie& dzia!alno"' 

Pozna*ski Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM
ul. Rubie! 46, 61-612 Pozna*
tel. 61 827 97 00
ppnt@ppnt.poznan.pl
www.ppnt.poznan.pl 
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OFERTA

inkubacyjna i inwestycyjna. Dzi#ki wsparciu finansowemu PPNT powsta!o 13 spó!-
ek z bran&y biotechnologicznej, chemicznej oraz IT. Wieloletnia, aktywna dzia!al-
no"' w obszarze innowacji oraz !$czenia nauki z biznesem wp!ywa znacz$co na 
podniesienie innowacyjno"ci regionu oraz budow# wizerunku Poznania i Wielko-
polski, jako o"rodków tworzenia i rozwoju przedsi#biorstw o nowoczesnym, tech-
nologicznym charakterze.

Do kogo jest kierowana oferta?
PPNT to miejsce zarówno dla naukowców, którzy chc$ dowiedzie' si#, jak pozyska' 
"rodki na badania lub skomercjalizowa' wyniki swoich analiz, jak i dla przedsi#biorców. 

Zakres oferty:
 us!ugi badawcze s!u&$ce rozwojowi technologii;

 profesjonalnie wyposa&one laboratoria oraz najlepsi w kraju naukowcy, wyko-
nuj$cy specjalistyczne badania z takich dziedzin jak chemia, fizyka, biotechnolo-
gia, geografia i geologia, nauki spo!eczne oraz archeologia; 

 us!ugi nowoczesnej sterowni DataCenter z bogat$ ofert$ us!ug kolokacji, ho-
stingu i administracji systemami IT (wysoki standard us!ug "wiadczonych przez 
DataCenter potwierdzaj$ certyfikaty ISO 20 000 oraz ISO 27001);

 inkubowanie, rozwój i promowanie innowacyjnych przedsi#biorstw, komplek-
sowa pomoc w przygotowaniu do rozpocz#cia dzia!alno"ci gospodarczej, pro-
gramy szkoleniowe, poszukiwanie partnerów biznesowych w kraju i za granic$, 
us!ugi doradcze oraz internacjonalizacja biznesu (softlanding);

 wsparcie we wdra&aniu innowacji – eksperci Parku przeprowadzaj$ diagnoz# 
potencja!u i potrzeb, analiz# konkurencji i trendów, pomagaj$ stworzy' strate-
gi# komercjalizacji, wspieraj$ w procesach zarz$dzania w!asno"ci$ intelektualn$ 
i transferu technologii;

 dostarczanie informacji i pomocy zwi$zanej z uczestnictwem w europejskich 
programach badawczych;

 prowadzenie inicjatyw promuj$cych przedsi#biorczo"' oraz rozwój regionalnej 
polityki innowacyjnej;

 wynajem bogato i profesjonalnie wyposa&onych laboratoriów dla firm potrze-
buj$cych zaplecza infrastrukturalnego.

Na terenie Parku dzia!a tak&e Laboratorium Wyobra)ni – pierwsze w Wielkopolsce 
centrum popularyzacji nauki.
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REZULTATY DZIA(ALNO)CI

 Liczna firm innowacyjnych zlokalizowanych na terenie PPNT: 80

 Udzia!y w 11 spó!kach technologicznych

 Liczba wyinkubowanych firm: ponad 120

 Liczba uczestników programów szkoleniowych dla osób z pomys!em na biznes: 
ponad 1000

 Realizacja projektów unijnych na kwot# ponad 100 mln z!.

 +$czna warto"' wy"wiadczonych us!ug proinnowacyjnych: ponad 2,5 mln z!.

 Szeroka oferta us!ug badawczych i doradczych

 Zespó! kilkudziesi#ciu ekspertów z dziedziny innowacji i przedsi#biorczo"ci

 Szeroka sie' kontaktów biznesowych z firmami technologicznymi

 Sta!a wspó!praca ze "rodowiskiem akademickim

 Wieloletnia wspó!praca z partnerami zagranicznymi, od 1997 Park jest cz!on-
kiem Mi#dzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych i Obszarów In-
nowacji (IASP)

NAGRODY, SUKCESY

 Laureat 7. miejsca w Europie i 9. na "wiecie w Rankingu Inkubatorów UBI Global 
Index (2015) 

 Wielkopolski Certyfikat „Rzetelni dla Biznesu" (2015)

 Fundacja Kronenberga – Mikroprzedsi#biorca Roku, Instytucja Wspieraj$ca 
Przedsi#biorczo"' (2015)

 PARP – Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu (2014)

 Lider Wdra&ania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce (2009)

 Krajowy Lider Innowacji – Innowacyjna Organizacja (2009)

 Best Science Based Incubator w kategorii m!odych inkubatorów (2009)

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Pomys! na biznes (2008)
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REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 Centrum Bada* DNA 
www.cbdna.pl

 Innogene S.A.
www.inno-gene.eu

 AkustiX 
www.akustix.pl

 ADVACHEMLAB 
www.advachemlab.com

 Inkantor.pl Sp. z o.o. 
www.inkantor.pl

 Airoptic 
www.airoptic.pl

 Apollogic 
www.apollogic.com

 BBH Biotech 
www.bbhbiotech.com

 GLIP 
www.glip.pl

 Future Synthesis 
www.futuresynthesis.pl

 ARP Ideas 
www.arpideas.pl

 IC Solutions 
www.icsolutions.pl
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POZNA+SKI PARK TECHNOLOGICZNO-PRZEMYS(OWY

ADRES

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

HISTORIA

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

Pozna%ski Park Technologiczno-Przemys!owy (PPTP) to jeden z kluczowych pro-
jektów spó!ki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji. PPTP powsta! na mocy 
porozumienia w sprawie utworzenia i rozpocz#cia dzia!alno"ci Pozna%skiego Parku 
Technologiczno – Przemys!owego, które zosta!o zawarte 30 czerwca 2006 roku po-
mi#dzy Miastem Pozna% a Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
Misj$ Pozna%skiego Parku Technologiczno-Przemys!owego jest umocnienie pozy-
cji miasta oraz regionu, jako wiod$cych o"rodków innowacji. PPTP, jako instytucja 
otoczenia biznesu (IOB), "wiadczy us!ugi inkubacji. W okresie od roku 2012 do dnia 
dzisiejszego w inkubatorze PPTP dzia!a!o oko!o 50 innowacyjnych firm (w wi#k-
szo"ci z bran&y IT). Wiele spo"ród nich przesz!o ca!y trzyletni okres inkubacji 
i aktualnie dzia!a na rynku komercyjnym.
PPTP od pocz$tku swego istnienia wspiera – poprzez inkubacj# – m!ode perspek-
tywiczne przedsi#biorstwa oferuj$c: preferencyjne stawki czynszu najmu, kom-
pleksowe wyposa&enie biur, dost#p do symetrycznych !$czy internetowych, pora-
dy prawne, doradztwo biznesowe, a tak&e us!ugi szkoleniowe.

Pozna*ski Park Technologiczno-Przemys'owy
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398-406, 61-441 Pozna*
tel. 61 668 69 94
biuro@wcwi.com.pl
www.pptp.pl
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Do kogo jest kierowana oferta?
Inkubator PPTP ma na celu wspieranie studentów, m!odych absolwentów, naukow-
ców oraz przedsi#biorców w rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych pomys!ów. 

Zakres oferty:
 doradztwo prawne, podatkowe i dotacyjne dla firm zlokalizowanych w inkuba-
torze,

 aplikacja mobilna PPTP dla Pomys!odawców,

 mo&liwo"' przej"cia do postinkubacji w PPTP,

 „PARKMAG” – elektroniczny magazyn dla najemców,

 udost#pnianie w pe!ni wyposa&onych sal konferencyjno-szkoleniowych dla na-
jemców (w tym 8 godzin bezp!atnie w ci$gu miesi$ca),

 organizacja konferencji i szkole% dla najemców zlokalizowanych w PPTP,

 wynajem w pe!ni wyposa&onych biur na preferencyjnych warunkach.

Inkubacja w PPTP krok po kroku
 Podmiot, który spe!nia kryteria okre"lone w Regulaminie Inkubatora PPTP oraz 
uzyska pozytywn$ opini# ze strony PPTP, podpisuje umow# o wspó!pracy w In-
kubatorze Technologicznym Przedsi#biorczo"ci PPTP. 

 W ramach zawartej umowy przedsi#biorca otrzymuje mo&liwo"' korzystania na 
preferencyjnych warunkach z w pe!ni wyposa&onych biur (umeblowanych, z do-
st#pem do internetu i telefonu) przez okres 12 miesi#cy.

 W dwunastym miesi$cu, licz$c od dnia zawarcia umowy, przedsi#biorca podlega 
(na zasadach okre"lonych w Regulaminie Inkubatora) ocenie pod k$tem rozwoju 
dzia!alno"ci prowadzonej w ramach Inkubatora. W przypadku pozytywnej oce-
ny wystawionej przez Komisj# Oceny Projektu PPTP przedsi#biorca otrzymuje 
mo&liwo"' kontynuowania pobytu w inkubatorze przez okres 24 miesi#cy.
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Pozna*ski Park Technologiczno-Przemys'owy

REZULTATY DZIA(ALNO)CI

 Liczba podmiotów, które skorzysta!y z us!ug Inkubatora od jego powstania 
w 2012 roku: oko!o 50.

 Powierzchnia zajmowana !$cznie przez podmioty inkubowane: 1265 m2 

 Zrealizowane projekty:

• Projekt Mind Park – cykl spotka% praktyków biznesu z m!odymi przedsi#bior-
cami, które odbywa!y si# w latach 2013-2015. +$cznie zorganizowanych zo-
sta!o 13 edycji takich spotka%, których odbiorcami byli m!odzi przedsi#biorcy 
z PPTP oraz zainteresowane osoby z zewn$trz. *rednio w ka&dym spotkaniu 
uczestniczy!o oko!o 30 osób.

• Projekt Parkmag – wydawany od 2013 elektroniczny magazyn dla najemców 
PPTP, b#d$cy )ród!em porad biznesowych, a tak&e form$ promocji dla firm 
z inkubatora. Do tej pory zosta!o opublikowanych 13 edycji magazynu.

• PPTP utworzy!o na rzecz przedsi#biorstw zlokalizowanych w inkubatorze 
PPTP aplikacj# mobiln$ „PPTP” (kwiecie% 2014). Aplikacja mobilna powsta!a 
nie tylko z my"l$ o lokatorach PPTP, lecz tak&e o przysz!ych najemcach, aby 
usprawni' komunikacj# i u!atwi' im dost#p do serwisu Parku. Nowi lokatorzy 
mog$ sprawdzi' us!ugi "wiadczone przez administracj# PPTP i zapozna' si# 
z ofert$ lokatorów Parku.

 Ponadto realizowane s$ szkolenia i warsztaty, w tym specjalistyczne w zakresie 
IT, kompetencji mi#kkich, mo&liwo"ci pozyskania finansowania dla M*P.
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NAGRODY, SUKCESY

REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 Infobaza Sp. z o.o. 
www.info-baza.pl

 Open Nexus Sp. z o.o 
http://opennexus.pl/

 nSense Polska S.A. 
https://css.f-secure.com/

 Protimo P. Koz'owski, K. Liszy*ski sp. jawna – obecnie firma GLIP 
www.glip.pl

 Organizacja wystawy „Eksperymentuj” w ramach wspó!pracy Centrum Nauki 
Kopernik (2015). Wydarzenie cieszy!o si# sporym zainteresowaniem, odwiedzi-
!o je oko!o 700 osób.

 Organizacja „Skoda App Days” (2014) – wydarzenie odby!o si# w PPTP, w jego 
trakcie firmy z bran&y IT wzi#!y udzia! w konkursie na najlepsz$ propozycj# apli-
kacji mobilnej zwi$zanej z rodzinnym podró&owaniem samochodem.

 Pozna%skie Dni Przedsi#biorczo"ci na MTP (2015) – PPTP wzi$! udzia! w tar-
gach jako podmiot doradczy dla m!odych przedsi#biorców oraz osób planuj$cych 
rozpocz#cie dzia!alno"ci gospodarczej.
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PODKARPACKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY AEROPOLIS 

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS 

ADRES

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

HISTORIA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS powsta! jako instrument 
podnoszenia konkurencyjno"ci podkarpackiej gospodarki, wdra&ania nowocze-
snych rozwi$za% technologicznych oraz zarz$dzania zasobami wiedzy i kapita!u. 
Od pocz$tku istot# dzia!ania parku stanowi!o !$czenie i przetwarzanie innowacyj-
nych pomys!ów naukowych w nowoczesne rozwi$zania technologiczne wdra&ane 
w podmiotach gospodarczych.
19 maja 2003 roku podpisane zosta!o porozumienie o utworzeniu Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego. Jego sygnatariuszami by!y: Samorz$d Woje-
wództwa Podkarpackiego, Miasto Rzeszów, Powiat Rzeszowski, Politechnika Rze-
szowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. W 2006 roku do porozumienia do!$czy!y: 
gmina Trzebownisko i gmina G!ogów Ma!opolski. 
Infrastruktura AEROPOLIS powsta!a w ramach trzech projektów:

1.  „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) 
– I etap” (lata 2005-2008)

2.  „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) 
– II etap” (lata 2008-2015)

3.  „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obs!ugi Podkarpac-
kiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – III etap” (lata 2014-2015)

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS 
Jasionka 954, 36-002 Jasionka 
tel. 17 77 36 817
aeropolis@rarr.rzeszow.pl 
www.aeropolis.com.pl 
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OFERTA

Zakres oferty:
Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS zarz$dza Rze-
szowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., której oferta obejmuje m.in.:

 us!ugi doradcze w zakresie w!asno"ci intelektualnej, wzornictwa przemys!owe-
go, ksi#gowo"ci, porad prawnych itp.,

 nadzór dzia!alno"ci O"rodka Bada% i Rozwoju, w którego sk!ad wchodz$:

• Laboratorium Materia!oznawstwa i Prototypowania AEROPOLIS (zlokalizo-
wane w budynku IT 4 Inkubatora Technologicznego)

• Laboratorium Badawcze AEROPOLIS (zlokalizowane na terenie Politechniki 
Rzeszowskiej)

• Laboratorium Biotechnologii AEROPOLIS (zlokalizowane na terenie Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego)

 organizacj# spotka% networkingowych, konferencji i szkole%,

 informowanie na temat mo&liwo"ci pozyskania dofinasowania ze "rodków z Unii 
Europejskiej,

 organizacj# konkursów np. „Junior Innowacji Podkarpacia”,

 obs!ug# infrastruktury terenów inwestycyjnych,

 wynajem biur, powierzchni typu „open space”, jednostek produkcyjno-us!ugo-
wych oraz sal konferencyjnych (w Preinkubatorze Akademickim oraz w Kom-
pleksie Inkubatora Technologicznego – budynki IT, IT1, IT2, IT4).
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REZULTATY DZIA(ALNO)CI

Bilans dzia'alno#ci stref S1, S2 i S1-3 od momentu ich powstania
 Liczba firm: 39

 Warto"' inwestycji: 1 589,50 mln PLN

 Liczba utworzonych miejsc pracy: 3 908

Bilans dzia'alno#ci kompleksu Inkubatora
 Liczba firm, które rozpocz#!y dzia!alno"' gospodarcz$: 52

• 14 z nich opu"ci!o kompleks

• 38 dzia!a obecnie

 Liczba miejsc pracy utworzonych od pocz$tku dzia!alno"ci kompleksu, tj. od li-
stopada 2012 roku: 398 

 Aktualny stan zatrudnienia: 294 osoby

Bilans dzia'alno#ci Preinkubatora Akademickiego
 Liczba firm, które rozpocz#!y dzia!alno"' gospodarcz$: 42

• 30 z nich opu"ci!o kompleks 

• 12 dzia!a obecnie

 Liczba miejsc pracy utworzonych od pocz$tku dzia!alno"ci budynku, tj. od roku 
2007: 126 osób 

 Aktualny stan zatrudnienia: 39 osoby

Liczba zrealizowanych us'ug doradczych
 Doradztwo patentowe (od pa)dziernika 2014): 38

 Doradztwo specjalistyczne – wzornictwo przemys!owe (od marca 2015): 5

Liczba zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych
 Us!ugi badawcze/badawczo-rozwojowe (od lipca 2014): 31
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NAGRODY, SUKCESY

REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 Verashape 
http://verashape.com

 Cyfrowafoto
www.cyfrowafoto.com

 ML SYSTEM 
www.mlsystem.pl

 Borgwarner Poland 
www.borgwarner.com

 MTU Aero Engines Polska 
www.mtu.de

 Fibrain 
http://fibrain.pl 

 Availo
https://availo.pl

 Bernacki Industrial Services 
www.beinse.com

 SMI Europe 
www.smi-world.com

 Milwes 
www.milwes.pl

 Cervi Robotics 
www.cervirobotics.com

 Face Controller 
www.face-controller.com

 „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2012” w kategorii 
Innowacyjny projekt unijny – organizacje 

 „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2012” w kategorii 
Innowacyjna organizacja 

 Zwyci#zca plebiscytu 25 lat Rzeszowa w kategorii Wydarzenie „Rozwój lotniska 
i budowa parku naukowo- technologicznego” (2014)
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Dolno#l"ski Park Technologiczny (T-Park)

DOLNO)L&SKI PARK TECHNOLOGICZNY ,T-PARK-

ADRES

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

HISTORIA

Dolno#l"ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.)

T-Park powsta! dzi#ki dofinansowaniu uzyskanemu z Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Wzrost Konkurencyjno"ci Przedsi#biorstw na lata 2004-2006. Wsparcie 
programu umo&liwi!o wybudowanie czteromodu!owego obiektu o charakterze 
biurowo-produkcyjnym, z funkcjami inkubatora oraz laboratorium o powierzchni 
6827,74 m2, a tak&e uzbrojenie w infrastruktur# techniczn$ terenów inwestycyj-
nych o powierzchni 20,76 ha. *rodki programu pozwoli!y tak&e na przygotowa-
nie si# do zarz$dzania o"rodkiem. Wiedz# i umiej#tno"ci pozyskiwano korzystaj$c 
z najlepszych praktyk funkcjonowania parków w Polsce i Europie. Jednocze"nie 
zbadano zapotrzebowanie na us!ugi oferowane przez park. Inauguracja dzia!alno-
"ci nast$pi!a 8 maja 2009 roku. Lokatorzy T-Parku uzyskali dost#p do ró&norod-
nych us!ug udzielanych w ramach projektów realizowanych w latach 2009-2015, 
takich jak: Inwestycje w innowacyjne przedsi#wzi#cia MSP, SPINQBATOR z DOL-
NEGO *L.SKA, Science Park Without Walls, Know-Eco, Laboratorium Biznesu. 
Obecnie T-Park pozostaje w fazie wzrostu, rozszerzaj$c i ró&nicuj$c ofert#, inicjuj$c 
nowe projekty i wprowadzaj$c do katalogu us!ugi o charakterze proinnowacyjnym.

Dolno#l"ski Park Technologiczny (T-Park)
ul. Szczawie*ska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 648 04 50
tpark@darr.pl
www.darr.pl/pl/park-technologiczny-t-park
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OFERTA

Do kogo jest kierowana oferta?
Lokatorzy i podmioty zewn#trzne, którymi s$ mikro, ma!e, "rednie i du&e przedsi#-
biorstwa, uczelnie wy&sze, instytuty badawcze, instytucje otoczenia biznesu (IOB), 
organizacje samorz$du gospodarczego i terytorialnego oraz pracodawców.

Zakres oferty:
Oferta jest wypadkow$ warunków otoczenia, w których park funkcjonuje, a które 
zdecydowanie odró&niaj$ go od parków zlokalizowanych bezpo"rednio przy cen-
trach akademickich i badawczych. Obejmuje us!ugi wsparcia innowacji, w tym udo-
st#pnienie przestrzeni biurowej i produkcyjno-warsztatowej oraz sprzeda& b$d) 
wieloletni$ dzier&aw# nieruchomo"ci gruntowej, jak i us!ugi informacyjne, dorad-
cze i szkoleniowe, w tym o charakterze proinnowacyjnym, typu:

 opracowania, studia i analizy, dotycz$ce przedsi#wzi#' gospodarczych,

 pomoc w uzyskiwaniu "rodków na rozwijanie dzia!alno"ci gospodarczej,

 audyty technologiczne, walidacja technologii i wyszukiwanie nowych technologii,

 wsparcie w dost#pie do projektów krajowych i mi#dzynarodowych o charakte-
rze badawczym,

 pomoc w nabywaniu i ochronie warto"ci niematerialnych i prawnych i korzysta-
niu z nich, 

 identyfikacja regulacji prawnych, norm, standardów i certyfikatów istotnych dla 
wdra&aj$cych innowacje, 

 organizacja sta&y naukowców w firmach.

Zasadniczo us!ugi s$ dost#pne poprzez projekty, na których realizacj# pozyskiwa-
ne s$ fundusze zewn#trzne, aby tym samym mog!y by' "wiadczone nieodp!atnie. 
Aktualnie realizowane projekty, w ramach których s$ "wiadczone us!ugi to: KIC-Cli-
mate Acceleration, KIC-Climate Launchpad, Enterprise Europe Network, Enhancing 
the innovation management capacities of SMEs in West Poland-KAM2WestPo-
land, Akcelerator innowacji Dolno"l$ski Park Technologiczny T-Park.
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REZULTATY DZIA(ALNO)CI

Aktywno"' T-Parku w latach 2009-2015 charakteryzuj$ nast#puj$ce dane liczbo-
we:

 liczba rezydentów wynajmuj$cych pomieszczanie biurowe i hal# produkcyjno-
-warsztatow$: 51 

 stopie% wykorzystania pomieszcze% biurowych na 31 grudnia 2015: 100% (po-
wierzchnia dost#pna pod wynajem, a jednocze"nie w pe!ni wynaj#ta to 3 271,5 
m2)

 stopie% wykorzystania hali warsztatowo-produkcyjnej na dzie% 31 grudnia 
2015: 84,08% (powierzchnia dost#pna to 785 m2, powierzchnia wynaj#ta to 
660,0 m2)

 liczba/warto"' grantów udzielonych na realizacj# przedsi#wzi#' innowacyjnych 
zwi$zanych z ochron$ klimatu: 11 podmiotów / 844 487,00 z!

 liczba/warto"' wej"' kapita!owych do spó!ek o charakterze innowacyjnym: 6 
podmiotów / 4 818 000,00 z!

 liczba podmiotów, które pozyska!y finansowanie z funduszu Venture Capital: 11

 liczba podmiotów, które zadebiutowa!y na rynku NewConnect: 12

 liczba podmiotów, które pozyska!y finansowanie inwestora indywidualnego: 2

 liczba podmiotów, które podpisa!y umowy o wspó!pracy badawczej, technolo-
gicznej i handlowej: 23

 liczba sta&y zorganizowanych dla pracowników naukowych w przedsi#bior-
stwach: 22
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NAGRODY, SUKCESY

REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 Ipanterm Sp. z o.o. 
www.ipanterm.com

 Grupa Konsultingowo-In!ynieryjna Kompleks S.A. 
www.kompleks.pl

 SMT Software Services S.A. 
http://smtsoftware.com/pl/

 IKSAiP Sp. z o.o. 
http://iksaip.pl

 XVII edycja Dolno"l$skiego Certyfikatu Gospodarczego – za wieloletnie wysi!ki 
i zaanga&owanie w rozwi$zywanie problemów gospodarczych i spo!ecznych re-
gionu (2010)

 XIII edycja Dolno"l$skiego Klucza Sukcesu – w kategorii Wyró#nienia Specjalne 
(2009)
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TECHNOPARK POMERANIA

ADRES

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

HISTORIA

Szczeci*ski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Szczeci%ski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. powsta! z inicjatywy Miasta 
Szczecin w grudniu 2000 roku – w drodze przekszta!cenia Szczeci%skiego Cen-
trum Przedsi#biorczo"ci. W 2007 roku spó!ka zaj#!a si# przygotowaniem projektu 
inwestycyjnego, w wyniku którego powsta!a koncepcja budowy Technoparku Po-
merania i "wiadczenia proinnowacyjnych us!ug na rzecz sektora MM*P. W 2010 
roku przenios!a si# do nowej siedziby, w której rozpocz#!a dzia!alno"' inkubacyjn$. 
W tym samym roku rozpocz#to równie& rozbudow# Technoparku Pomerania, któ-
r$ zako%czono w 2015 roku, powi#kszaj$c tym samym infrastruktur# parku o trzy 
nowoczesne budynki. Obecnie Technopark Pomerania to cztery budynki, w których 
swoje siedziby ma ponad 60 firm i organizacji z bran&y IT. To najwi#ksza inwesty-
cja infrastrukturalna Miasta Szczecin, ukierunkowana na wspieranie rozwoju inno-
wacyjnej przedsi#biorczo"ci w regionie oraz zwi#kszanie atrakcyjno"ci miasta dla 
zagranicznych firm.

Technopark Pomerania
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
tel. 91 852 29 11 
biuro@spnt.pl
www.technopark-pomerania.pl
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OFERTA

Do kogo kierowana jest oferta?
Technopark Pomerania wspiera firmy technologiczne na ró&nym etapie rozwoju. 
Jego oferta jest adresowana do osób przedsi#biorczych, które poszukuj$ wsparcia, 
chc$ wspó!pracowa' i rozwija' si#, przedsi#biorców o du&ym potencjale rozwo-
jowym z bran& kluczowych dla regionu: informatycznej, telekomunikacyjnej oraz 
pokrewnych (elektronika, mechatronika, nowe media, inne wykorzystuj$ce nowe 
technologie).

Zakres oferty:
 Wsparcie przedsi#biorców w rozwoju dzia!alno"ci w ramach Programu Inkuba-
cji i Programu Ekspansji. Programy te obejmuj$ doradztwo biznesowe, pomoc 
w pozyskiwaniu finansowania, porady prawne, us!ugi z zakresu promowania 
dzia!alno"ci, a tak&e u!atwianie kontaktów z naukowcami i samorz$dem. 

 Wi#ksze podmioty anga&uj$ si# w merytoryczne i biznesowe wspieranie 
start-upów, stwarzaj$c im mo&liwo"ci pozyskiwania nowych zlece%, a w zamian 
maj$ u!atwiony dost#p do specjalistów IT. 

 Wsparcie w pozyskaniu finansowania poprzez oferowany program akceleracyj-
ny Start IT up.

 Us!uga wirtualnego biura.

 Us!ugi doradcze "wiadczone polskim samorz$dom w zakresie realizacji projek-
tów, maj$cych na celu rozwijanie systemów i sieci informatycznych.

 Wsparcie instytucji i firm w pozyskiwaniu "rodków zewn#trznych na projek-
ty IT, a tak&e rozwijanie kompetencji samorz$dowych specjalistów IT oraz ich 
wspó!pracy z biznesem poprzez organizacj# specjalistycznych szkole%, audytów 
bezpiecze%stwa i ochrony danych osobowych oraz konwentów informatyków 
i administracji.

 Sale konferencyjne, sale do spotka% biznesowych i projektowania us!ug oraz 
otwarte strefy przystosowane do pracy indywidualnej i zbiorowej, z których 
korzysta' mog$ nie tylko najemcy, ale wszyscy zainteresowani realizowaniem 
projektów IT. Przestrzenie wspólne zajmuj$ prawie 3 tysi$ce m2, czyli ok. 25% 
nowych powierzchni Technoparku. 
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REZULTATY DZIA(ALNO)CI

NAGRODY, SUKCESY

 Liczba firm, które Technopark Pomerania wspar! w latach 2013-2015: ponad 200

 Liczba firm, które aktualnie maj$ swoje siedziby w Parku, korzystaj$ z przestrzeni 
biurowej i us!ug w ramach programu Inkubacji lub Programu Ekspansji: ponad 60

 A& 91% m!odych firm, które w 2010 roku rozpocz#!y dzia!alno"' w inkubatorze 
Technoparku Pomerania, nadal utrzymuje si# na rynku.

 Liczba wydarze% bran&owych zorganizowanych i wspieranych przez Technopark 
w roku 2015: blisko 70. 

Wzi#!o w nich udzia! !$cznie ponad 4 tysi$ce osób. W przestrzeniach parku go"cili 
tak&e arty"ci wystawiaj$cy tam swoje prace – z sukcesem !$cz$c biznes i sztuk#.

Poprzez swoj$ dzia!alno"' stworzy! pr#&nie dzia!aj$cy ekosystem bran&y ICT na 
Pomorzu Zachodnim. Wsparcie i cz!onkostwo w Stowarzyszeniu Klaster ICT Po-
morze Zachodnie, do którego nale&y oko!o 100 firm IT, a tak&e wspó!dzia!anie  
wspó!praca z lokalnym samorz$dem i administracj$ publiczn$, pozwoli!y stworzy' 
aktywn$ sie' wspó!pracy. Jej rezultatem jest realizacja m.in. takich projektów jak 
Open-Data.org.pl, którego celem jest ujednolicenie formatu danych publicznych 
i umo&liwienie ich dalszego wykorzystania. 
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REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 Smart Monitor 
www.smartmonitor.pl

 Meelogic 
www.meelogic.com

 Sagra Technology 
www.sagra.pl

 TwojaSuknia 
www.twojasuknia.pl

 Global Product - BrandBank 
www.brandbank.com/pl/

 Navdec 
www.navdec.com

 Marine Technology 
www.marinetechnology.pl
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Toru*ski Park Technologiczny 

TORU+SKI PARK TECHNOLOGICZNY 

ADRES

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

HISTORIA

Toru*ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR S.A.)

W 1996 roku Agencja przej#!a po by!ym pa%stwowym przedsi#biorstwie teren 
o powierzchni prawie 4 hektarów. Gruntowny remont i adaptacja dawnych maga-
zynów i warsztatów pozwoli!y na stworzenie nowoczesnego kompleksu otwarte-
go na nowe technologie. 
Z pocz$tkiem XXI wieku Agencja rozpocz#!a przygotowania do otwarcia Centrum 
Transferu Technologii (CTT), które oddano do u&ytku w 2004 roku. W 2005 roku 
utworzono Toru%ski Park Technologiczny (TPT), który obj$! swoj$ funkcjonalno"ci$ 
równie& dzia!ania CTT. 
Dzi#ki projektowi realizowanemu w latach 2011-2015, Park stworzy! nowoczesn$ 
infrastruktur#, której kluczowym elementem jest jedno z najnowocze"niejszych 
centrów przetwarzania danych w Polsce – Exea Data Center.
Najm!odsz$ inicjatyw$ w Parku jest Exea Smart Space – powsta!y w 2014 roku in-
kubator technologii informatycznych, b#d$cy cz#"ci$ Exea – to przestrze%, w której 
innowacyjne start-upy mog$ pozyska' bezcenne wsparcie.

Toru*ski Park Technologiczny 
ul. W'oc'awska 167, 87- 100 Toru*
tel. 56 699 55 00
sekretariat@technopark.org.pl, sekretariat@tarr.org.pl
www.technopark.org.pl, www.tarr.org.pl
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OFERTA

TPT obejmuje 14 hektarów przestrzeni przeznaczonej do realizacji innowacyjnych 
celów gospodarczych i rozwoju i przedsi#biorczo"ci. W 70 firmach, funkcjonuj$cych 
obecnie na terenie Parku, pracuje ponad 800 osób. Dost#pna powierzchnia pod 
nowe inwestycje zosta!a wyczerpana – niemniej zosta!y ju& zainicjowane dzia!a-
nia zmierzaj$ce do przygotowania nowych terenów do adaptacji na cele biznesowe 
przedsi#biorców regionu.
Przed TARR S.A. i TPT nowe wyzwania i nowe cele, w"ród których znajduj$ si# m.in.: 
przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych dla zaawansowanych technolo-
gicznie inwestorów, stworzenie inkubatora bran&y kreatywnej oraz przygotowanie 
infrastruktury biurowej dla sektora BPO/SCC.

Do kogo jest kierowana oferta?
Agencja i Park oferuj$ regionalnym i lokalnym przedsi#biorcom profesjonalne oraz 
wszechstronne wsparcie na ka&dym etapie prowadzenia dzia!alno"ci. 

Zakres oferty:
 analiza pomys!u biznesowego pod k$tem typu dzia!alno"ci, przygotowanie biz-
nesplanu pod planowan$ dzia!alno"';

 us!ugi w zakresie marketingu, organizacji i finansów przedsi#biorstwa;

 przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej pod dotacj# lub po&yczk# dla firm 
(z uwzgl#dnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Roz-
wój oraz europejskiego programu badawczego Horyzont 2020);

 us!ugi doradcze w zakresie wchodzenia przedsi#biorstw na rynki zagraniczne 
(analiza gotowo"ci eksportowej, badania rynków zagranicznych, po"rednictwo 
w znajdywaniu partnerów biznesowych, kompleksowa obs!uga w zakresie misji 
handlowych i gie!d kooperacyjnych, zak!adania dzia!alno"ci gospodarczej poza 
granicami kraju);

 us!ugi w zakresie stymulowania innowacji w przedsi#biorstwach (analiza po-
tencja!u innowacyjnego, audyty technologiczne, oceny zarz$dzania innowacjami 
w przedsi#biorstwie);

 po"rednictwo w udzielaniu przedsi#biorcom dofinansowania na nowe inwesty-
cje o wysokim potencjale innowacyjnym, prace badawczo-rozwojowe, dzia!al-
no"' gospodarcz$ w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz inicjatywy eks-
portowe firm (w ramach realizacji programów funduszy unijnych);

 organizacja szkole% otwartych i zamkni#tych; 

 us!ugi IT dopasowane do potrzeb biznesów ró&nej skali (Exea Data Center);

 przestrze% dla start-upów, inkubacja i akceleracja pomys!ów designerów m!o-
dych innowatorów i firm technologicznych (Exea Smart Space).
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REZULTATY DZIA(ALNO)CI

 +$czna warto"' inwestycji dokonanych przez Agencj# i inwestorów parkowych: 
230 mln z!

 Liczba start-upów technologicznych przyci$gni#tych do ekosystemu parkowe-
go: 35

 Liczba osób zatrudnionych w parkowych firmach: ponad 800 

 Liczba przedsi#biorstw wykorzystuj$cych infrastruktur# parkow$: ponad 150

 Liczba przeprowadzonych konsultacji dla przedsi#biorców: ponad 18 tys.

 Zorganizowanie szkole% dla 24 tys. uczestników z 8,6 tys. przedsi#biorstw

 Przygotowanie 14 ha terenów inwestycyjnych

 Zlokalizowanie 70 firm parkowych g!ównie z obszaru ICT

 Wsparcia w za!o&eniu blisko 1,6 tys. dzia!alno"ci gospodarczych 

 Zaaran&owanie ponad 300 transgranicznych spotka% dwustronnych

 Wsparcie przedsi#biorstw w podpisaniu 30 transgranicznych porozumie% go-
spodarczych i technologicznych 

 Stworzenie autorskiego programu akceleracji przez inkubator Smart Space
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NAGRODY, SUKCESY

REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 Optiguard Sp. z o.o. 
www.optiguard.pl

 ZE Twerd
www.twerd.pl 

 Skylabel 
www.skylable.com

 Torqway 
www.torqway.pl

 Slidetorial.com 
www.slidetorial.com

 Konkurs ogólnoeuropejski RegioStars 2015 – wyró&nienie projektu „Rozbudowa 
i rozwój Toru%skiego Parku Technologicznego”

 Konkurs ogólnoeuropejski RegioStars 2008 – wyró&nienie projektu „Centrum 
Transferu Technologii”

 GRUNT NA MEDAL 2007 – teren inwestycyjny w Toruniu Toru%ski Park Techno-
logiczny otrzyma! tytu! Laureata II Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal" 
2007

 Tytu! „HIT 2007" za powo!anie i zarz$dzanie Toru%skim Parkiem Przemys!owo-
-Technologicznym
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WROC(AWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A. 

ADRES

INSTYTUCJA PROWADZ&CA

HISTORIA

Wroc'awski Park Technologiczny S.A. 

Wroc!awski Park Technologiczny (WPT) powsta! w 1998 roku z inicjatywy Miasta 
Wroc!aw oraz uczelni wy&szych: Politechniki Wroc!awskiej, Uniwersytetu Wro-
c!awskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Zosta! stworzony jako p!aszczyzna 
wspó!pracy mi#dzy nauk$ i biznesem, maj$ca przyczyni' si# do wykorzystania na-
ukowego i przemys!owego potencja!u Wroc!awia i regionu. W 2004 roku na wspó!-
prac# z WPT zdecydowa!y si# pierwsze firmy. Prze!omowym momentem w historii 
Parku by!a decyzja o jego rozbudowie w ramach projektu „Od Wroc!awskiego Par-
ku Technologicznego do Innopolis Wroc!aw”. Przy udziale funduszy europejskich we 
Wroc!awiu powsta! jeden z najwi#kszych kompleksów laboratoryjno-biurowych 
w Polsce. Dzi" Wroc!awski Park Technologiczny jest jednym z najwi#kszych pol-
skich parków technologicznych, zarówno pod wzgl#dem powierzchni, jak równie& 
liczby lokatorów. Najwy&sza Izba Kontroli w raporcie z 2013 roku wykaza!a, &e 84% 
innowacyjnych rozwi$za% wytworzonych we wszystkich polskich parkach techno-
logicznych zosta!o stworzonych przez firmy z WPT. 

Wroc'awski Park Technologiczny S.A. 
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wroc'aw 
tel. 71 798 58 00 
wpt@technologpark.pl 
www.technologpark.pl
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OFERTA

Do kogo jest kierowana oferta?
Wroc!awski Park Technologiczny to przestrze% dla przedsi#biorców, którzy w jed-
nym miejscu znajd$ warunki dla rozwoju swoich pomys!ów, z perspektyw$ ich 
wdro&enia na rynkach wysokich technologii. Swoj$ ofert# kieruje równie& do stu-
dentów, absolwentów i pracowników naukowych, którzy planuj$ rozpocz$' dzia-
!alno"' gospodarcz$. 

Zakres oferty:
 Specjalistyczna infrastruktura badawczo-rozwojowa dopasowana do prac z za-
kresu ró&nych bran& technologicznych m.in. biotechnologii, chemii, mechaniki, 
elektroniki, energetyki, kriogeniki. 

 Szeroki zasób urz$dze% do wykonywania bada% w!a"ciwo"ci fizycznych oraz 
nieniszcz$cych. Ca!o"' posiadanego sprz#tu tworzy zespó! 12 laboratoriów 
i prototypowni o warto"ci 60 mln z!. Wszystkie laboratoria znajduj$ si# w ob-
r#bie kompleksu siedmiu budynków przygotowanych pod potrzeby firm – maj$ 
zaplecze biurowe o wysokim standardzie i s$ dostosowane do monta&u insta-
lacji niezb#dnych do prawid!owego funkcjonowania urz$dze% laboratoryjnych. 

 Dogodne miejsce do prowadzenia firmy na ka&dym etapie jej rozwoju: w co-
workingu lub we w!asnym biurze, a tak&e z wykorzystaniem hali produkcyjnej. 
Ulokowanie firmy na terenie WPT zapewnia szerokie spectrum korzy"ci, m.in. 
mo&liwo"' indywidualnej aran&acji powierzchni, dost#p do rozbudowanej infra-
struktury informatycznej, promocj# firmy oraz sprzyjaj$ce rozwojowi otoczenie 
biznesowe. 
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REZULTATY DZIA(ALNO)CI

 Liczba przedsi#biorstw, prowadz$cych obecnie dzia!alno"' we Wroc!awskim 
Parku Technologicznym: 220 (z których 70 mie"ci si# w dwóch inkubatorach 
przedsi#biorczo"ci)

 Liczba przedsi#biorstw stale ro"nie dzi#ki m.in. dost#powi do urz$dze% labo-
ratoryjnych w ramach pomocy publicznej i de minimis. W ci$gu ostatnich 6 lat 
wsparcie firm w tym zakresie wynios!o ponad 14 mln z!. 

 Najliczniej reprezentowane bran&e: biotechnologia, chemia, elektronika, energe-
tyka, mechanika, medycyna i IT. 
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NAGRODY, SUKCESY

REZYDENCI, KTÓRZY ODNIE)LI SUKCES

 Apeiron Synthesis S.A. 
www.apeiron-synthesis.com 

 KRIOSYSTEM Sp. z o.o. 
www.kriosystem.com.pl 

 LEDIKO Sp. z o.o. 
www.lediko.com 

 Nexwell Engineering 
www.nexwell.eu 

 PAGERO Sp. z o.o. 
www.pagero.pl 

 PGS Software S.A. 
www.pgs-soft.com 

 Pure Biologics Sp. z o.o. 
www.purebiologics.com 

 Saule Sp. z o.o. 
www.sauletech.com 

 Stem Cells Spin S.A. 
www.stemcellsspin.com.pl 

 Technology Transfer Agency TECHTRA Sp. z o.o. 
www.techtra.pl

 Dolno"l$ski Klucz Sukcesu za wspó!prac# ze spo!eczno"ci$ lokaln$ i organiza-
cjami pozarz$dowymi (2015)

 Dolno"l$ski Gryf – Nagroda Gospodarcza za szczególne osi$gni#cia w dzia!alno-
"ci na rzecz rozwoju Dolnego *l$ska (2015)

 Dolno"l$ski Akademicki Inkubator Przedsi#biorczo"ci zosta! zwyci#zc$ mi#dzy-
narodowego konkursu na najlepszy naukowy inkubator w kategorii zwrot z inwe-
stycji publicznych (2013)
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ELBL&SKI PARK TECHNOLOGICZNY

Laboratoria w parkach technologicznych

Laboratoria w parkach technologicznych
Uszeregowane wedlug lokalizacji

 Laboratorium Zaawansowanych Analiz )rodowiskowych – wykonywanie kompleksowych analiz chemicznych, po-
miarów i bada% "rodowiskowych. Wykonywanie ekspertyz w zakresie ochrony "rodowiska naturalnego, wydawanie 
opinii o innowacyjno"ci, „Brokering us!ug B+R” w zakresie us!ug laboratoryjnych i prac badawczo-rozwojowych. Us!ugi 
badawczo-rozwojowe w zakresie materia!u ro"linnego, odpadów komunalnych, RDF, produktów procesów termoche-
micznego przetwórstwa odpadów, &ywno"ci, pomiary ha!asu "rodowiskowego, pomiary ha!asu turbin wiatrowych, 
badania olejów smarowych. 

Ponadto w EPT zlokalizowane s$ nast#puj$ce laboratoria: 
 Laboratorium )rodowiska Pracy i Emisji – akredytowane us!ugi laboratoryjne w zakresie badania czynników szkodli-
wych w "rodowisku pracy, badania "rodowiska ogólnego metodykami referencyjnymi w zakresie (Akredytacja Polskie-
go Centrum Akredytacji, AB 975) 

 Centrum Metaloznawstwa – akredytowane us!ugi laboratoryjne w zakresie metaloznawstwa - wyrobów hutniczych, 
stalowych, wyrobów po azotowaniu, po hartowaniu powierzchniowym, &eliwo, z!$cza spawane (Akredytacja Polskiego 
Centrum Akredytacji, AB 099), akredytowane us!ugi wzorcowanie przyrz$dów pomiarowych (Akredytacja Polskiego 
Centrum Akredytacji, AP005) 

 Centrum Transferu Technologii Drewna i Mebli – us!ugi badawcze w zakresie bada% materia!ów konstrukcyjnych, 
szczególnie materia!ów meblarskich Centrum 

 Centrum Transferu Technologii Informatycznych – us!ugi skanowania i wydruku 3D, grawerowanie w krysztale

Elbl"ski Park Technologiczny 
ul. Stanis!awa Sulimy 1, 82-300 Elbl$g 
55 239 34 67 / 55 237 47 61
www.ept.umelblag.pl

 Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego 
nr AB 1546 na zgodno"' z norm$ PN-EN ISO/IEC 
17025:2005

LABORATORIA

Nazwa Parku, adres, tel./faks, e-mail, strona www CERTYFIKATY
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PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY TECHNOPARK GLIWICE

POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

 Laboratorium Analiz Chemicznych – wykonuje analizy zanieczyszcze% farmaceutycznych, spo&ywczych, oznaczanie 
zawarto"ci substancji, potwierdzanie to&samo"ci; 

 Laboratorium Mikrobiologii – ocena czysto"ci mikrobiologicznej kosmetyków, wody, preparatów farmaceutycznych; 

 Laboratorium Hodowli Ro#lin in Vitro – sterylizacja ro"lin i wprowadzenie do warunków in vitro, namna&anie wybra-
nych gatunków, opracowanie po&ywki do wzrostu ro"lin; 

 Laboratorium Biologii Molekularnej – ocena zmienno"ci genetycznej, klonowanie genów do plazmidów ekspresyj-
nych, nadprodukcja i oczyszczanie bia!ek rekombinowanych w systemie E. coli.; 

 Pracownia Prototypowania 3D; 

 Pracownia Bada* Niszcz"cych i Nieniszcz"cych; 

 Pracownia ("czno#ci i Nawigacji; 

 Pracownia Wzorcowania Przyrz"dów Pomiarowych; 

 Pracownia Elektroniczna wyposa&ona w komor# klimatyczn$ – producent: WEISS TECHNIK, model: C 600-40, a tak&e 
klatk# Faraday’a – producent: Astat, model: Astat Shielded Room – Excellent Shielding Effectiveness.

 Centrum Prototypowania: laboratoria z maszynami do ci#cia strumieniem wodno-"ciernym, druku 3d (rapid prototy-
ping), obróbki skrawaniem oraz us!ug pomiarowo-kontrolnych; 

 Laboratorium Komputerowe akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w zakresie ECDL 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 
Al. Zwyci#stwa 96/98, 81-451 Gdynia
58 735 11 40 / 58 622 55 88
www.ppnt.pl

Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice 
ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice 
32 335 85 00 / 32 335 85 00 
www.technopark.gliwice.pl

 Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 
nr PL004588/P wydany przez Bureau Veritas

 Certyfikat Akredytacji Laboratorium Mobilnego ECDL

LABORATORIA

LABORATORIA

Nazwa Parku, adres, tel./faks, e-mail, strona www

Nazwa Parku, adres, tel./faks, e-mail, strona www

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY
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 Studio Labdesign – przygotowanie grafik; rebranding marki; przygotowanie i sk!ad publikacji; projektowanie wytryn 
internetowych. 

 Centrum Druku 3D – us!ugi wydruku prototypu i krótkich serii produkcyjnych w technologii SLS i FDM, projektowanie 
produktu w technologii 3D - wirtualne modelowanie, przygotowanie projektu produktu pod wydruk 3D uwzglednia-
j$cy weryfikacj# zgodno"ci, wytrzyma!o"ci i przep!ywu oraz us!ugi postprocesingu drukowanych prototypów m.in. 
malowanie, lakierowanie, galwanizowanie, chromowanie wydrukowanego prototypu.

 Centrum Kompetencji ICT – 3 sale wyposa&one w teleinformatyczne zestawy laboratoryjne (45 stacjonarnych jed-
nostek komputerowych). Przestrze% Centrum ICT umo&liwia przedsi#biorcom m.in. prac# nad prototypami aplikacji 
mobilnych, testowaniem obci$&e% aplikacji serwerowych, tworzeniem multimediów i grafik komputerowych 2D i 3D 
w oparciu o oprogramowanie na licencji freeware. Laboratorium CISCO Networking Academy wyposa&one w apa-
ratur# niezb#dn$ do realizacji "cie&ek szkoleniowych CCNA (Cisco Certified Networking Associate) i CCNA Security 
oraz kursu CCNP (Cisco Certified Security Professional) oraz zawansowane analizatory sieci, testery Gigabit Ethernet 
i emulatory sieci. 

 VideoLab – przystosowane do obróbki filmów oraz tworzenia zaawansowanych grafik, wyposa&one w Stacj# Graficz-
n$ Sun Microsystems wraz z Blackmagic Design DaVinci Resolve 12 Studio. W ramach przestrzeni VideoLab przedsi#-
biorcy mog$ realizowa' innowacyjne us!ugi z zakresu korekcji koloru i postprodukcji filmów.

 Centrum Kompetencji CNC – jednostka dedykowana produkcji precyzyjnych elementów mechanicznych maszyn 
i urz$dze%. 

 Centrum Kompetencji i Kreatywno#ci w zakresie Fashion Design – 400 m2 przestrzeni, w tym pracownie: szwalnia, 
studio graficzne i fotograficzne, show room. Dost#pne:  

1.  Wynajem profesjonalnie wyposa&onych powierzchni Centrum Fashion Design: szwalnia-prototypowania wyposa&ona 
w maszyny do szycia, wyka%czania i ozdabiania odzie&y; pracownia graficzna ze specjalistycznym oprogramowaniem 
i sprz#tem komputerowym; showroom z mobilnym podestem scenicznym do prezentacji kolekcji. To tak&e nowoczesne 
studio fotograficzne oraz biblioteka, w której znajdziemy znale)' mo&na publikacje zwi$zane z szeroko poj#t$ mod$. 

2.  Us!ugi w zakresie haftu komputerowego, w tym przygotowanie projektu; wykonanie haftu komputerowego; doradztwo 
w doborze materia!ów; wykonanie haftu na gotowej odzie&y (koszulka, kurtka, polar). 

 Biblioteka Materia'owa – o powierzchni ok. 100 m2. To bezp!atny dost#p do ekspozycji niemal 1200 próbek materia-
!ów u&ytkowych. Innowacyjna Biblioteka Materia!owa KPT to z jednej strony dost#p do „&ywej” ekspozycji, a z drugiej 
do bazy online, z ponad 7500 materia!ami u&ytkowymi. Biblioteka gromadzi próbki materia!ów wed!ug grup i katego-
rii m.in. kompozyty, polimery, w!ókna i tkaniny, metale i stopy, ceramika i szk!o, p!yny techniczne, pigmenty i dodat-
ki, pianki, kleje, materia!y naturalne i wiele innych. Biblioteka pe!ni funkcj# badawcz$, edukacyjn$ i demonstracyjn$. 
Dzi#ki zasobom Biblioteki Park oferuje profesjonaln$ us!ug# doradcz$ w zakresie doboru materia!u i technologii oraz 
projektowania. 

Kielecki Park Technologiczny 
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce 
41 278 72 00 / 41 278 72 01
www.technopark.pl

 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz$dzania 
spe!niaj$cego wymagania norm PN-EN ISO 
9001:2009

LABORATORIA

Nazwa Parku, adres, tel./faks, e-mail, strona www CERTYFIKATY

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
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KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY 

 Data Center i Laboratorium Cloud Computing – w pe!ni wyposa&one "rodowisko zapewniaj$ce ci$g!o"' dzia!ania i 
bezpiecze%stwo fizyczne urz$dze% wykorzystywanych na potrzeby tworzenia, testowania, publikacji i obs!ugi opro-
gramowania udost#pnianego w modelu chmurowym. Zapewnienie partnerom Parku dost#pu do platform informa-
tycznych opartych na modelu IaaS, PaaS. 

 Laboratorium Multimedialne – podstawow$ funkcj$ laboratorium jest produkcja i postprodukcja filmów, gier, reklam, 
realizacja efektów audiowizualnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i sprz#tu filmowego. Pod-
stawowe us!ugi swiadczone przez Multilab to: pe!ny proces Digital Intermediate, wynajem stanowisk komputerowych 
wraz z oprogramowaniem (edycja video, grafiki 3D, VFX, kolor korekcji) farma renderujaca, scaner 3D, Motion Capture, 
wynajem sprzetu filmowego. Showroom – nowoczesne miejsce prezentacji rozwi$za% technologicznych, pracy kre-
atywnej oraz relaksu. Dzi#ki wykorzystaniu ró&norodnych multimedialnych elementów ekspozycji umo&liwia:
• prezentacj# potencjalnym nabywcom w!asnych rozwi$za% (gabloty do ekspozycji hardware, monitory z dotykowy-

mi nak!adkami, ekspozytor, videowall),
• organizacj# kreatywnego szkolenia,
• dogodny dost#p do strefy relaksu opartej o nowoczesn$ form# rozrywki, jak$ stanowi$ gry komputerowe,

Obecne tu stanowiska oraz zastosowane urz$dzenia mog$ by' wykorzystywane w ca!o"ci b$d) pojedynczo w zale&-
no"ci od ich funkcjonalno"ci i przydatno"ci dla konkretnych dzia!a%. Urz$dzenia umo&liwiaj$ wgranie tre"ci klienta w 
celu prezentacji. Miejsce "wietnie sprawdzi si# zarówno podczas formalnych, jak i nieformalnych spotka%. 

LABORATORIA

Krakowski Park Technologiczny 
ul. Podole 60, 30-394 Kraków 
tel. 640 19 40 /12 640 19 45
www.kpt.krakow.pl

Nazwa Parku, adres, tel./faks, e-mail, strona www

Laboratoria w parkach technologicznych
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Laboratoria w parkach technologicznych

OLSZTY+SKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 

 Laboratoria technologiczne, laboratorium chemiczne, laboratorium molekularne – aparatura naukowo-badawcza: 
bioreaktory do hodowli mikroorganizmów, zestaw do liofilizacji, autoklawy, dygestoria, komory laminarne, aparaty do 
izolacji kwasów nukleinowych, termocyklery, termocyklery w czasie rzeczywistym, termocyklery z certyfikacj$ CE-
-IVD, zestawy do elektroforezy horyzontanej, wirówki, inkubatory, ultrazamra&arki, spektrofotometry do pomiarów 
w kropli, bloki grzejne, pH metry, mieszad!a magnetyczne, wagi analityczne i precyzyjne;

 Pracownia mikroskopowa – mikroskop odwrócony i mikroskop prosty z fluorescencj$ wyposa&one w zastaw do 
mikrofotografii oraz oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu;

 Laboratoria do indywidualnej adaptacji przestrzeni;

 Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii OPN-T – wyposa&enie: ultra-nowoczesna stacja referencyjna Mul-
ti-GNSS (GPS+GLONASS+Galileo+BDS) Trimble NetR9, oprogramowanie do precyzyjnego opracowania obserwacji 
satelitarnych Trimble GeoOffice, 2 stacje robocze (procesory Intel Xeon);

 Centrum Propagacji Fal Radiowych w Jonosferze OPN-T – wyposa&enie: jonosonda VISRC2C wraz z oprogramo-
waniem do r#cznego tworzenia jonogramów wytworzona przez Centrum Bada% Kosmicznych PAN w Warszawie, 
oprogramowanie AUTOSCALA do automatycznego tworzenia jonogramów opracowane przez the Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia (INGV) w Rzymie.

LABORATORIA

Olszty*ski Park Naukowo-Technologiczny 
ul. W!adys!awa Tryli%skiego 2, 10-683 Olsztyn 
tel. 89 612 05 00 / 89 612 05 12 
www.parktechnologiczny.olsztyn.eu

Nazwa Parku, adres, tel./faks, e-mail, strona www
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POZNA+SKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 
FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA

 Aparatura do spektrometrii AAS, UV-Vis, IR, chromatografii gazowej, cieczowej, jonowej, &elowej, oznacze% w!a"ciwo-
"ci fizykochemicznych i powierzchniowych, termograwimetrycznych, kalorymetrii (w tym reakcyjnej), F-AAS i HG-AAS 
w Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych oraz w Inkubatorze Technologii Chemicznych

 Pozna*skie Laboratorium Radiow$glowe 

 Centrum Biotechnologii 

 Pracownia Genomowa

 Laboratorium Fotowoltaiczne

 Laboratorium Nadkrytycznego CO2 

 Laboratorium Optymalizacji Procesów Chemicznych 

 Laboratorium Waste-Klastra (Pracownia Mikroskopii, Pracownia Analiz *rodowiskowych, Pracownia Chromatografii, 
Pracownia Analizy Pierwiastkowej, Pracownia Analizy Odpadów) 

 Laboratorium Wyobra.ni – centrum popularyzacji nauki w"ród dzieci i m!odzie&y 

Pozna*ski Park Naukowo-Technologiczny 
Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
ul. Rubie& 46, 61-612 Pozna%
tel. 61 827 97 00 / 61 827 97 01
www.ppnt.poznan.pl

 Certyfikat Jako"ci ISO 9001:2008; 

 Zintegrowany System Zarz$dzania Bezpiecze%-
stwem Informacji ISO 27 001, ISO 20000;  

LABORATORIA

Nazwa Parku, adres, tel./faks, e-mail, strona www CERTYFIKATY

Laboratoria w parkach technologicznych
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Laboratoria w parkach technologicznych

TORU+SKI PARK TECHNOLOGICZNY

 Exea Data Center – 4700 m2 powierzchni technologicznej, 4 komory serwerowe, miejsce dla 320 szaf rack; Obiekt 
posiada redundancje N+1 oraz trzy zespo!y agregatów o mocy 6MW; Bezpieczne i skalowalne "rodowisko wirtualne 
z gwarancj$ wydajno"ci oraz konfiguracj$ wysokiej dost#pno"ci High Availability w us!ugach Smart Cloud, Business 
Cloud i Private Cloud; Kolokacja Serwerów;

 Exea Smart Space – inkubator, przestrze% pracy dla freelancerów, designerów, startupów i m!odych firm technolo-
gicznych.

Toru*ski Park Technologiczny 
ul. W!oc!awska 167, 87-100 Toru% 
tel. 56 699 55 00 / 56 699 54 00
www.technopark.org.pl
www.tarr.org.pl
www.exea.pl
www.smartspace.io

 Certyfikat Jako"ci ISO 9001:2008 (TARR S.A.) 

 Certyfikat TIER III of Constructed Facility

 Certyfikat TIER III of Design Documents

 Certyfikat Systemu Zarz$dzania Ci$g!o"ci$ Dzia!a-
nia ISO 22301:2013 

 Certyfikat Systemu Zarz$dzania Bezpiecze%stwem 
Informacji ISO/ICE 27001:2013 

 Certyfikat Jako"ci SLA 99,982 (TARR Centrum Inno-
wacyjno"ci Sp. z o.o.) 

LABORATORIA

Nazwa Parku, adres, tel./faks, e-mail, strona www CERTYFIKATY
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Laboratoria w parkach technologicznych

PODKARPACKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY AEROPOLIS

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny 
AEROPOLIS
ul. Szopena 51, 35-084 Rzeszów 
tel. 17 867 62 06 /17 852 06 11
www.aeropolis.com.pl

 w trakcie uzyskiwania

 Laboratorium Badawcze (Pracownia Komputerowego Wspomagania Bada% i Projektowania Konstrukcji Lotniczych 
i Alternatywnych Odnawialnych (róde! Energii, Pracownia Materia!ów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb 
Lotnictwa, Pracownia Zastosowa% Systemów Informatycznych w Diagnostyce), 

 Laboratorium Biotechnologii (Pracownia Chromatografii, Pracownia Markerów Molekularnych, Pracownia Mikrobio-
logii i Biotyzacji Ro"lin, Pracownia Ro"linnych Kultur In Vitro), 

 Laboratorium Materia'oznawstwa i Prototypowania (Pracownia Bada% Starzeniowych, Pracownia Charakterystyki  
Materia!ów, Pracownia Metalograficzna, Pracownia Szybkiego Prototypowania).

LABORATORIA

Nazwa Parku, adres, tel./faks, e-mail, strona www CERTYFIKATY

TECHNOPARK POMERANIA

 Centrum Danych – w budynku F4 Technoparku Pomerania znajduje si# najwi#ksza w regionie, nowoczesna serwe-
rownia o powierzchni prawie 1804 m2 (z czego 587 m2 przeznaczonych jest dla klientów), natomiast w budynku F1 
mie"ci si# serwerownia o powierzchni 64 m2 mieszcz$ca 20 szaf 42U. Przydzia! mocy w nowym centrum danych 
wynosi 1600 kW, a !$czna moc transformatorów to 3200 kVA. Data center wyposa&one jest tak&e w agregat pr$do-
twórczy o mocy 1035 kVA. Obiekt posiada systemy ch!odzenia, wykrywania dymu i gaszenia gazem oraz podnoszon$ 
pod!og# techniczn$ o wysoko"ci 700 mm i no"no"ci 20 kN/m2. Centrum danych Technoparku Pomerania "wiadczy 
us!ugi kolokacji, hostingu serwerów dedykowanych i wirtualnych, backupu i replikacji danych, chmury publicznej oraz 
storage, a tak&e us!ugi zwi$zane z disaster recovery. Operatorzy telekomunikacyjni dost#pni w obiekcie to Netia, Mul-
timedia Polska, Pionier i Espol. Us!ugi centrum danych "wiadczone s$ przede wszystkim dla firm z bran&y ICT, przed-
si#biorstw u&yteczno"ci publicznej, a tak&e administracji publicznej i samorz$dowej. Technopark dysponuje równie& 
sprz#tem specjalistycznym poligraficznym (ploter, skaner i drukarka 3D) oraz wypo&yczalni$ sprz#tu komputerowego 
i audiowizualnego.

LABORATORIA

Technopark Pomerania 
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin 
tel. 91 852 29 11 / 91 433 60 53
www.spnt.pl

Nazwa Parku, adres, tel./faks, e-mail, strona www
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Laboratoria w parkach technologicznych

WROC(AWSKI PARK TECHNOLOGICZNY

 Laboratorium i Prototypownia Chemii i Biotechnologii

 Laboratorium i Prototypownia In!ynierii Materia'owej i Biomedycznej

 Laboratorium Skalowania Procesów Chemicznych

 Laboratorium Kriogeniki i Technologii Gazowych

 Laboratorium W'a#ciwo#ci Materia'owych

 Laboratorium Optyki, Fotoniki i Metrologii

 Laboratorium Elektroniki, Mechatroniki, Spintroniki

 Laboratorium Energetyki

 Laboratorium Bada* Nieniszcz"cych

 Laboratorium i Prototypownia Mechaniczna

 Laboratorium Cyfryzacji, Przesy'u, Przechowywania i Ochrony Danych

 Centrum Modelowania oraz Us'ug Hostingowych i Kolokacyjnych

LABORATORIA

Wroc'awski Park Technologiczny 
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wroc!aw 
tel. 71 798 58 00 / 71 780 40 34; 
www.technologpark.pl

Nazwa Parku, adres, tel./faks, e-mail, strona www




