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Kielecki Park
Technologiczny
czeka na inwestorów
Kielecki Park Technologiczny, mimo krótkiego okresu funkcjonowania, jest postrzegany jako
motor rozwoju gospodarczego Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Jest miejscem
nastawionym na innowacyjność oraz kreatywność. Przede wszystkim jednak – miejscem
otwartym na współpracę z przedsiębiorcami z całej Polski.
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ark w swojej ofercie posiada nowoczesną i profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę. Dysponuje gotowymi do inwestowania terenami, które objęte są działaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Starachowice podstrefa „Kielce”. Za pośrednictwem zarządu SSE Starachowice wystąpiono do Ministerstwa Gospodarki z wnioskiem o rozszerzenie strefy o kolejne tereny.
„Zdecydowaliśmy się na taki krok w związku z dużym zainteresowaniem
inwestorów. Cały czas jesteśmy otwarci na propozycje współpracy. Dotyczy to zarówno młodych firm, jak i dojrzałych podmiotów” – powiedział „Polskiemu Przemysłowi” dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego Szymon Mazurkiewicz. Do dyspozycji partnerów KPT oddaje powierzchnie biurowe, laboratoryjne oraz produkcyjne. Oferta jest zawsze
odpowiedzią na indywidualne potrzeby potencjalnych współpracowników.
W ciągu minionego roku na przeniesienie działalności do Kielc zdecydowało się kilka firm, które do tej pory funkcjonowały w Warszawie. Ich przedstawiciele tłumaczą, że zachęciła ich doskonała oferta KPT.
„Kielecki Park Technologiczny składa się z dwóch części: Inkubatora Technologicznego oraz Centrum Technologicznego. Pierwszą z instytucji utworzyliśmy z myślą o młodych firmach. Atutami Parku są dobrze wyposażona
i atrakcyjnie zlokalizowana infrastruktura, preferencyjne warunki wynajmu
oraz szeroki wachlarz usług biznesowych i rozwojowych dla start-upów
oraz mikroprzedsiębiorstw – informuje dyrektor KPT Szymon Mazurkiewicz. – W Centrum Technologicznym do dyspozycji naszych partnerów
przygotowano nowoczesną halę produkcyjną oraz budynek laboratoryj-
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Kielecki Park Technologiczny to wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej, który powstał dla ludzi zamierzających
związać swoją przyszłość z innowacjami i nowymi technologiami. To jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych
realizowanych przez miasto Kielce. Park świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi dla firm na każdym etapie ich rozwoju: od idei do ekspansji rynkowej. Instytucja pomaga w rozpoczęciu działalności gospodarczej i stawianiu pierwszych
kroków w biznesie. Firmom już istniejącym sprzyja w dynamicznym rozwoju. KPT oferuje: elastyczne warunki najmu,
nowoczesne i przyjazne otoczenie, opiekę naukową i biznesową. Doradza, szkoli i ułatwia współpracę z kooperantami.
Park charakteryzuje się nowoczesną infrastrukturą techniczną, innowacyjnym designem oraz ciekawą architekturą. Został
wyposażony w niezbędne media. Do dyspozycji inwestorów
są tereny o powierzchni 200 ha.
Kielecki Park Technologiczny chce poszerzyć strefę o dodatkowe 6 ha. Strefą będą objęte działki przy ulicy Olszewskiego oraz Pakosz – teren dawnej zajezdni autobusowej. Gruntami są zainteresowani inwestorzy krajowi i zagraniczni. Jedni
chcą wydzierżawić tylko uzbrojony teren, inni oczekują bogatszej infrastruktury, na przykład hali postawionej przez miasto.
Kielecki Park Technologiczny zamierza dostosować teren do
oczekiwań inwestora. Infrastruktura jest zawsze tak przygotowana, że w razie rezygnacji inwestora może ona służyć także przedsiębiorcy z innej branży.

no-biurowy. Informacje na temat nieruchomości, którymi dysponujemy, można znaleźć na stronie internetowej www.technopark.kielce.pl. Zapraszamy do Kielc, żeby samemu przekonać się,
jak wyglądają obiekty należące do KPT” – zachęca Szymon Mazurkiewicz.
Czynnikiem wyróżniającym działalność Kieleckiego Parku Technologicznego na tle innych instytucji otoczenia biznesu jest umiejętność tworzenia warunków do współpracy dla wielu różnorodnych podmiotów działających na styku nauki i biznesu. KPT
skupia wokół siebie zarówno podmioty ze środowiska naukowego, jak i biznesowego. Daje możliwość komercjalizacji wyników
badań naukowych. „Ściśle współpracujemy z uczelniami wyższymi z naszego regionu. Efektem tej współpracy będzie m.in. elitarny program, dzięki któremu studenci kieleckich uczelni będą
mogli zdobyć dodatkowe umiejętności, które z pewnością przydadzą się w poszukiwaniu pracy” – tłumaczy dyrektor KPT.
Park jest także miejscem, w którym realizowane są przedsięwzięcia międzynarodowe. Dzięki nim udaje się wyprofilować
specjalizację podmiotów pod kątem wybranych sektorów gospodarki. „KPT to interesujące połączenie parku technologicznego i specjalnej strefy ekonomicznej, dzięki czemu firmy prowadzące działalność operacyjną na terenie parku mogą korzystać,
po pierwsze, z udogodnień parkowych, a po drugie, z przywilejów podatkowych” – dodaje Szymon Mazurkiewicz.
Jak podkreśla, jednostka ciągle się rozwija, a w ciągu najbliższych
lat powstanie w Kielcach zespół tzw. inkubatorów. Jeden z nich
tworzony jest z myślą o branży IT. Dodatkowym atutem Kieleckiego Parku Technologicznego jest lokalizacja. Inwestycja ma
dobre połączenia komunikacyjne z budowanymi drogami ekspresowymi w kierunku Łodzi, Krakowa, Warszawy oraz Lublina. „Jesteśmy nowocześni, działamy prężnie, stawiamy na rozwój. Mamy nadzieję, że będą się do nas zgłaszać firmy, które wyznają podobną filozofię” – tłumaczy Szymon Mazurkiewicz. ■
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Targi easyFairs®

SyMas
V TARGI OBRÓBKI, MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU
I LOGISTYKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH

www.easyfairs.com/pl
• Urządzenia weryfikujące, filtrujące i separujące
• Logistyka i transport (taśmy i przenośniki)
• Aparatura kontrolno-pomiarowa (detektory, czujniki, wagi)
• Magazynowanie i przechowywanie (silosy)
• Maszyny mielące, kruszące, mieszające
• Maszyny osuszające
• Pakowanie produktów sypkich
• Oprogramowanie
• Strefa Technologii Atex.
Do odwiedzenia targów zapraszamy przedstawicieli firm, w których
pozyskuje się i przerabia materiały sypkie i masowe (granulaty,
proszki, kruszywa, nawozy, pellet, piasek, zboża, cukier itp.).
Równolegle z targami SyMas odbędą się
Targi Utrzymania Ruchu, Planowania
i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE.
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