2018
Innowacje
winnovation
Kujawsko-Pomorskiem
in kuyavian-pomeranian region

Spis
treści/
Table of
contents

06.
10.

08.
12.

MEDLABS SP. Z O.O.

ZAKŁAD MECHATRONIKI
I MASZYN ROBOCZYCH

NANO-IMPLANT SP. Z O.O.

PLANIKA SP. Z O.O.

14.

16.

18.

20.

22.

24.

26.

28.

KUJAWSKO-POMORSKI
KLASTER BREWSTERA

UNIWERSYTET KAZIMIERZA
WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY
IM. J. I J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

HTG HIGH
TECHNOLOGY GLASS SA

ELTERM M.M.
KASZUBA SP. J.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU - WYDZIAŁ CHEMII
- KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
I FIZYKOCHEMII POLIMERÓW

COPERNICUS COMPUTING
SP. Z O.O.

TORQWAY SP. Z O.O.

Michał
Korolko
Szanowni Państwo!
W jaki sposób efektywnie zaspokajać potrzeby klientów? Jakich wartości oczekują
od produktów końcowi użytkownicy? Co należy zrobić, by rezultaty podejmowanych
działań przyczyniały się nie tylko do wzrostu firmy, ale także realizowały zasady
zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu? Na te i inne
pytania każdego dnia odpowiedzi poszukują nasi regionalni przedsiębiorcy. Prawdopodobnie nie ma prostego sposobu rozwiązania tychże problemów. Niewątpliwie
jednak jedną ze ścieżek, którą należałoby obrać, by go odnaleźć, jest konsekwentne
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii, produktów i usług. Tą
właśnie drogą podążają przedsiębiorcy oraz zespoły naukowe, którzy zostali nagrodzeni i wyróżnieni w IX edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw. Laureaci,
ale także wszyscy pozostali uczestnicy, którzy zgłosili swoje aplikacje, potwierdzają
nie tylko mocną pozycję regionu kujawsko-pomorskiego na mapie innowacji polskich i europejskich, ale również jego potencjał gospodarczy.
Niniejszą publikacją chcemy nie tylko promować projekty, które jury konkursu uznało za najlepsze. Naszym celem jest także zachęcenie kolejnych kreatywnych innowatorów do rozwijania swoich pomysłów w myśl maksymy, iż lepiej wyprzedzać niż
być wyprzedzanym. Tym samym zachęcam Państwa do zapoznania się ze wszystkimi nagrodzonymi i wyróżnionymi projektami oraz do udziału w zaplanowanej na
2018 jubileuszowej X edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

Prezes Zarządu
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
President of the Board
Torun Regional Development Agency

Ladies and Gentlemen,
How to effectively meet the needs of customers? What values do end users expect
from the products? What should be done to ensure that the results of the actions
undertaken will contribute not only to the growth of the company, but will also implement the principles of sustainable development and corporate social responsibility?
Our regional entrepreneurs are looking for the answers every day. There is probably no simple answer to solve these problems. Undoubtedly, one of the paths that
should be taken to find it, is the consistent implementation of innovative solutions in
the field of technology, products and services. This is the path followed by entrepreneurs and research teams who have been awarded and honored in the 9th edition
of the Kuyavian and Pomeranian Leaders of Innovation contest. The winners, but
also all the other participants who submitted their applications, confirm not only the
strong position of the Kuyavian-Pomeranian region on the map of Polish and European innovations but also its economic potential.
With this publication, we want not only to promote projects that the jury considered
as the best. Our goal is also to encourage more creative innovators to develop their
ideas in accordance with the maxim that it is better to overtake than to be overtaken.
Thus, I encourage you to familiarize yourself with all the awarded and promoted
projects and to participate in the jubilee 10th edition of the Kuyavian and Pomeranian
Leaders of Innovation contest planned for 2018.

Piotr
Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marshal of the Kujawsko-Pomorskie Region

Szanowni Państwo!
Innowacyjność jako napęd dla gospodarki jest jednym z najistotniejszych kierunków
rozwoju województwa, a także skutecznym sposobem na podniesienie standardu
życia mieszkańców. Innowacyjne firmy, instytucje badawcze i przedsiębiorstwa akademickie generują oryginalną myśl technologiczną, a tego nam właśnie potrzeba
jeśli chcemy wejść na własną, niezależną i opartą o innowacje ścieżkę wzrostu.

Ladies and Gentlemen,
Innovation as a drive for the economy is one of the most important directions for the
development of the Voivodeship, as well as an effective way to raise the standard
of living. Innovative companies, research institutions and academic enterprises generate original technological thought, which is what we need if we want to enter our
own, independent and innovation-based path of growth.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego co
czwartą złotówkę przeznaczyliśmy na wspieranie przedsiębiorczości. Wśród priorytetów są działania związane właśnie ze wzrostem powiązań między światem nauki
i biznesu oraz rozwojem innowacyjności. Część funduszy przekazaliśmy do dyspozycji instytucji otoczenia biznesu, by maksymalnie ułatwić przedsiębiorcom sięganie
po wsparcie.

In the Regional Operational Program of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, we
spent every fourth zloty on supporting entrepreneurship. Among the priorities there
are activities related to the increase of connections between the world of science
and business milieu and the development of innovation. Important part of the funds
has been put at disposal of business environment institutions to help entrepreneurs
to reach for support as much as possible.

Niniejsza publikacja, będąca zbiorem najciekawszych ofert innowacyjnych firm województwa kujawsko-pomorskiego, jest dowodem na to, że w naszym regionie jest
wielu ludzi, którzy myślą innowacyjnie, kreatywnie poszukują nowych rozwiązań i nie
boją się wprowadzać ich w życie. To dzięki nim możemy śmiało myśleć o wyzwaniach współczesności.

This publication, which is a collection of the most interesting, innovative ideas of
companies in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, is a proof that many people
in our region think innovatively, look creatively for new solutions and are not afraid
to implement them. It is thanks to them that we can courageously think about the
challenges of modern times.

Nano-implant
Sp. z o.o.
Spersonalizowane implanty medyczne nowej generacji
Customized new generation medical implants
Nano-implant jest w trakcie prowadzenia zaawansowanych badań nad prototypem spersonalizowanego implantu nowej generacji dla potrzeb
chirurgii szczękowo-twarzowej oraz ortopedii, wytwarzanego w technologii 3D oraz posiadającego
innowacyjną powłokę, która ma za zadanie zwiększyć biozgodność implantu – to znaczy ułatwić
proces zrastania się implantu z kością biorcy oraz
nadać implantowi właściwości przeciwdrobnoustrojowe, zapobiegając występowaniu stanów
zapalnych po procesie wszczepienia implantu.

w w w.nanoimpl ant.p l
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Spin-off Nano-implant is in the process of conducting of advanced research in the development of
a new generation of personalized implant prototype for the need of maxillofacial surgery and
orthopedics, produced in 3D technology, and featuring an innovative coating, which is intended
to increase the biocompatibility of the implant,
facilitating the implantation of the implant to the
recipient bone, and to give the implant anti-microbial properties, preventing inflammations after
implantation.

Lider Innowacji Pomorza i Kujaw 2017 w kategorii przedsiębiorstwo akademickie
oraz Certyfikat „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie”,
Specjalna Nagroda Prezydenta Miasta Torunia oraz Partnera Technologicznego EXEA Data Center.
Leader of Innovation in Kuyavian and Pomeranian in spin-off enterprise category
and the Certificate „Innovative Brand of the Region InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie”
Special Award of the President of Toruń and the Technology Partner EXEA Data Center.

Planika
Sp. z o.o.
FLA 3 XL Suite Logs – pierwszy na świecie inteligentny biokominek z całkowicie zamkniętym
za szybą paleniskiem o tradycyjnym wyglądzie kominka opalanego drewnem
FLA3 XL Suite Logs - the world’s first intelligent biofireplace with a firebox closed completely
behind the glass with the traditional look of a wood-burning fireplace.

FLA 3 XL Suite Logs to automatyczny biokominek zasilany etanolem niewymagający instalacji
komina, łączący klasyczny wygląd z inteligentnymi funkcjami. Naturalne płomienie z systemem
ceramicznych polan do złudzenia przypominają
tradycyjne palenisko. Natomiast zdalna obsługa
kominka oraz możliwość całkowitego zamknięcia ognia za szybą, wyznaczyły nowy standard
bezpieczeństwa. Pierwszy i jedyny kominek tego
typu na świecie miał swoją premierę we wrześniu
2017 na targach Maison & Objet w Paryżu.

w w w.pl anikafires .p l
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FLA 3 XL Suite Logs is an advanced bio fireplace,
with no hard connections that combines many
intelligent features with a traditional look. Natural
flames with decorative eco logs and various glazing options cleverly resemble a classic fireplace.
With many remote control solutions and glass-enclosed flames, Planika achieves an excellent safety performance. The first fireplace of this kind premiered in September during the Maison & Objet
trade fairs in Paris.

Lider Innowacji Pomorza i Kujaw 2017 w kategorii średnie przedsiębiorstwo.
Leader of Innovation in Kuyavian and Pomeranian in medium enterprise category.

Medlabs
Sp. z o.o.
Stacja Ładowania Smartfonów Zasilana Energią Słoneczną
Smartphone Charging Station powered by solar energy
Mobilna Stacja Ładowania Smartfonów Zasilana
Energią Słoneczną pozwala na szybkie naładowanie Twojego smartfona w plenerze. Panel słoneczny uzupełnia na bieżąco energie w akumulatorze ładowarki, dzięki czemu nie ma potrzeby
podłączać urządzenie do zewnętrznego zasilania. Tym urządzeniem można ładować do 6 urządzeń jednocześnie! Ładowarka jest lekka i łatwa
w przenoszeniu. Duża tablica reklamowa pozwala
na promowanie Twojej marki lub produktu.
Ładowarka istnieje w wersji z turbiną wiatrową,
dzięki której korzystamy z energii słońca i wiatru.

w w w.medl abs.pl
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This smart device enables you to charge your
smartphone in outdoor condition. A solar panel
installed recharges a device’s battery autonomously. You can charge up to 6 smartphones at
one time! This Mobile Station is lightweight and
easy to move. A big advertising screen is perfect
to promote your brand or product. There is also
an expanded version with vertical wind turbine
combining solar and wind energy.

Lider Innowacji Pomorza i Kujaw 2017 w kategorii mikroprzedsiębiorstwo
oraz Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Leader of Innovation in Kuyavian and Pomeranian in micro enterprise category
and the special award of the President of Bydgoszcz.

Zakład Mechatroniki i Maszyn
Roboczych (Wydział Inżynierii
Mechanicznej/UTP)
Maszyna do rehabilitacji kończyn dolnych, zwłaszcza stawu skokowego
Machine for the rehabilitation of lower limbs, especially the ankle joint
Przedmiotem patentu P.418625 jest maszyna do
rehabilitacji układu kostno-mięśniowego w obszarze kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stawu skokowego. Duża urazowość tych
stawów powoduje zainteresowanie w kontekście
społecznym. Maszyna posiada możliwość pracy
w układzie telemedycznym, a jej głównymi cechami są: skrócenie czasu powrotu do pełnej sprawności pacjenta, zwiększenie liczby świadczonych
usług rehabilitacyjnych, poprzez wypożyczanie
maszyny ze zdalnym nadzorem lekarskim.

w w w.wim.ut p.e du.p l
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Object of patent number P.418625 is a machine
for rehabilitation of muscular and skeletal system
in the region of lower limbs with special attention
paid to the ankle. Due to traumatism this seems to
be an important one in the social context. Machine
has the possibility to operate in a telemedical system, as follows: shortening time of patient returning to complete ability, increasing the number of
rehabilitation services by renting the equipment
for home use with remote medical supervision.

Lider Innowacji Pomorza i Kujaw 2017 w kategorii jednostka
naukowa/zespół badawczy.
Leader of Innovation in Kuyavian and Pomeranian
in research unit / research group category.

Kujawsko-Pomorski
Klaster Brewstera
Multimedialny spektakl edukacyjny site-specific „Ewolucja Gwiazd”
Educational multimedia show site-specific „Evolution of Stars”
Kujawsko-Pomorski Klaster Brewstera to stowarzyszenie ok. 20 podmiotów z różnych sektorów - przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, indywidualnych
twórców oraz jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zajmuje się m.in. komercjalizacją produktów i usług
pod wspólną marką kreatywną Instytut B61. Jego celem
strategicznym jest wprowadzenie na rynek i do działań
podmiotów skupionych w klastrze edukacyjnych produktów cyfrowych uwzględniających najnowsze trendy
technologiczne w ICT. Produkty Klastra były prezentowane m.in. w Portugalii, Indiach, Japonii i Nowej Zelandii. Na czele Klastra stoi Jan Świerkowski, astronom
i animator nagrodzony przez PAP i Ministerstwo Nauki
tytułem „Popularyzatora Nauki 2017”.

w w w.br ew st er hub.com
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Brewster’s Cluster of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
is an association of about 20 entities from various sectors:
entrepreneurs, NGOs, artists and Nicolaus Copernicus
University units. One of its main aims is commercialization of products and services united under one creative
brand: Instytut B61. Brewster’s Cluster is also concentrated on introducing, both to the market and to its united
entities, innovative digital products, which are being developed in accordance with the newest trends in ICT. Its
products have been already presented in Portugal, India,
Japan and New Zealand, among others. The Cluster is
headed by Jan Świerkowski, an astronomer and activity
leader awarded with the Polish Press Agency and the
Ministry of Science “Popularizer of Science 2017” title.

Wyróżnienie w kategorii mikroprzedsiębiorstwo.
Honourable mention in micro enterprise category.

Elterm M.M.
Kaszuba Sp. J.
Produkcja armatury hydraulicznej
New designs of hydraulic armature products
Zaprojektowanie, wykonanie prototypów, przebadanie, wykonanie oprzyrządowania, wdrożenie
do produkcji i sprzedaż nowych produktów armatury sterującej i zabezpieczającej do instalacji
grzewczych c.o. Sześć innowacji: filtroodmulnik
magnetyczny, neodymowy separator magnetyczny, trzy warianty sprzegieł hydraulicznych oraz
kompaktowy, elektryczny 2-funkcyjny kocioł c.o.
- otrzymało ochronę w UP RP (4 wzory użytkowe
i 2 patenty).

w w w.elt er m.pl
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Design, prototypes construction, testing, tooling
preparation, production process start and full
scale sales to many European markets of new
control/safety armature products dedicated to
central heating installations. Six innovations: magnetic filters, neodymium magnet separator, three
variants of low-loss headers and compact, combi electric heating boiler – obtained patent/trade
dress protection.

Wyróżnienie w kategorii małe przedsiębiorstwo.
Honourable mention in small enterprise category.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki - Instytut Mechaniki
i Informatyki Stosowanej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu - Katedra Fizjoterapii Collegium Medicum
w Bydgoszczy
Drukowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzieci z osłabieniem siły kończyn górnych
3D Printed passive exoskeleton for children with weakness in upper limbs
Rozwiązanie jest rozwijane przez zespół
z IMiIS UKW w Bydgoszczy (prof. Mariusz
Kaczmarek, prof. Marek Macko, dr inż. Dariusz Mikołajewski, mgr Zbigniew Szczepański) oraz Katedry Fizjoterapii CM UMK (prof.
Aleksander Goch, dr Emilia Mikołajewska)
w Bydgoszczy. Na podstawie skanu 3D
górnej połowy ciała dziecka oraz preprogramowanego szablonu egzoszkieletu, jest
projektowany i drukowany w 3D egzoszkielet na kończyny górne dziecka zapewniający wspomaganie ruchu w stawie barkowym
i stawie łokciowym.

Solution is developed by team from Institute of Mechanics and Applied Computer
Science KWU (Prof. Mariusz Kaczmarek,
Prof. Marek Macko, Dariusz Mikołajewski
PhD Eng, Zbigniew Szczepański MSc) and
Departament of Physiotherapy Collegium
Medicum NCU (Prof. Aleksander Goch, Emilia Mikołajewska PhD) in Bydgoszcz. Upper
limbs exoskeleton (supporting movement
of shoulder joints and elbows) is 3D printed
based on scan of the child’s upper part of
the body and preprogrammed template of
the exoskeleton.

w w w.c m.umk.pl | www.naukis cis le.uk w. e d u . p l
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Wyróżnienie w kategorii
jednostka naukowa/zespół badawczy.
Honourable mention in research
unit / research group category.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Wydział Chemii - Katedra Chemii Fizycznej
i Fizykochemii Polimerów
bioABE - techniki membranowe w produkcji odwodnionej mieszaniny
bioacetonu, biobutanolu i bioetanolu
bioABE – membrane separation techniques used for the production of the
dehydrated mixture of bioacetone, biobutanol, and bioethanol
Opracowano koncepcję technologii wykorzystującej techniki separacji membranowej do wytwarzania odwodnionej mieszaniny biobutanolu,
bioacetonu i bioetanolu, z przefermentowanej
brzeczki ABE. Osiągnięty został IV poziom gotowości technologicznej (TRL=4), poprzez zweryfikowanie komponentów technologii w warunkach
laboratoryjnych. Przedstawiono możliwe ścieżki
komercjalizacji technologii, wskazując na potencjalnych odbiorców technologii i rynek docelowy
dla produktu (odwodniona mieszanina ABE).
Projekt: PVABE TANGO1/266441/NCBR/2015

w w w.c h em.umk.p l
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The concept of the technology to produce a dehydrated mixture of biobutanol, bioacetone and
bioethanol from fermented ABE broth applying
membrane separation techniques was developed. Fourth level of technological readiness
(TRL = 4) has been achieved, by verifying technology components at laboratory conditions. Possible pathways for commercialization of technology
were outlined, demonstrating potential customers
for the technology and target market for the final
product (dehydrated ABE mixture).
Project: PVABE TANGO1/266441/NCBR/2015

Wyróżnienie w kategorii jednostka naukowa/zespół badawczy.
Honourable mention in research unit / research group category.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
- Wydział Inżynierii Mechanicznej
- Zakład Systemów Technicznych
- Laboratorium Badań Rozdrabniania
Młyn z płytą międzywalcową
Mill with inter-roller plate
Młyn z płytą międzywalcową przeznaczony jest
do rozdrabniania uziarnionych minerałów, surowców biologicznych, materiałów niejednorodnych
i polimerowych. Celem wynalazku jest usunięcie
znanych wad i niedogodności klasycznego młyna
walcowego: niskiej jakości (niejednorodności) produktu oraz niskiej efektywności procesu. Zespół
roboczy młyna składa się z dwóch obrotowych
walców z bieżnią zewnętrzną, pomiędzy którymi na
stałe osadzono płytę rozcierającą (Rys. 1). Zespół
rozdrabniający umieszczony jest w korpusie, połączony z wałami napędowymi młyna, wyposażony
w kosz zasypowy i przegrodę do rozdzielenia produktu mielenia. Wielkość szczeliny pomiędzy walcami a płytą jest zmienny, zależny od cech rozdrabnianego materiału i jakości produktu rozdrabniania.

w w w.ut p.edu.pl
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The mill with an inter-roller plate is designed for
grinding grained minerals, biological raw materials,
inhomogeneous and polymeric materials. The purpose of the invention is to remove the known inconviniences and disadvantages of a classical roller
mill: low quality (inhomogeneity) of the product and
low process efficiency. The mill’s working unit consists of two rotating rollers with an outer race, between which a grinding plate is fixed (Figure 1). The
grinding unit is placed in the body, connected to
the drive shafts of the mill, equipped with a hopper
and a partition for separating the grinding product.
The gap dimension between the rollers and the
plate is variable, depending on the characteristics
of the material being crushed and the quality of the
grinding product.

Zespół rozdrabniający umieszczony jest w korpusie, połączony z wałami
napędowymi młyna, wyposażony w kosz zasypowy i przegrodę do rozdzielenia produktu mielenia. Wielkość szczeliny pomiędzy walcami, a płytą
jest zmienna, zależna od cech rozdrabnianego materiału i jakości produktu rozdrabniania.
The grinding unit is placed in the body, connected to the drive shafts of
the mill, equipped with a hopper and a partition for separating the grinding
product. The gap between the rollers and the plate is variable, depending
on the characteristics of the material being crushed and the quality of the
shredding product

Copernicus Computing
Sp. z o.o.
Najszybszy polski superkomputer
The fastest Polish supercomputer
Copernicus Computing to największy w Polsce
dostawca mocy obliczeniowej na potrzeby zarówno przemysłów kreatywnych - do renderingu
obrazów i filmów, jak i na potrzeby prowadzenia
prac B+R. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii dostarczamy moc obliczeniową
w oparciu o internet nowej generacji do każdego zakątka świata. Stworzony przez nas system
umożliwia w pełni automatyczną obsługę renderingu, skracając jego czas 300-krotnie. Stworzyliśmy najszybszy polski superkomputer “LEM”.

Copernicus Computing is the biggest provider of
computational power in Poland, for both - creative industries - image and video rendering as well
as for R&D. Thanks to state-of-the-art technology,
we deliver computational power, using the next-generation internet, to every corner of the world.
Our system provides fully automatic rendering
support, reducing its time 300 times. We have
created the fastest Polish supercomputer “LEM”.

COPERNICUS
w w w.c oper nic us comp uting.com
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COMPUTING

HTG High
Technology Glass SA
Innowacyjna technologia wytwarzania multifunkcyjnych paneli szkła inteligentego
Innovative technology for the production of multifunctional smart glass panels
High Technology Glass Polska Sp. z o.o. rozwija
innowacyjne technologie produkcji oraz innowacyjna linie do laminowania, które pozwalają na
integrację różnych cech szkła, jak: kuloodporne,
bezpieczne, prywatne, ogrzewane, elektrochromowe czy hydrofobowe oraz ich użycie w konstrukcjach szklanych strukturalnych, oknach, dachach czy wyświetlaczach. Mogą zostać one
użyte w budynkach, biurowych i mieszkalnych,
w celu ograniczenia użytej energii i zwiększenia
zgodności z „zielonymi” regulacjami.

w w w.h tg g l ass.com
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High Technology Glass Poland Ltd. has developed innovative glass fabrication technologies
and an innovative laminating line that integrate
several features, such as ballistic, security, privacy, heated, electrochromic and hydrophobic glass
which can be used in structural glass solutions
such as windows, skylights and displays. Among
many other things, these can be incorporated into
buildings, commercial and residential, to reduce
energy consumption and to increase compliance
with ‘green’ regulations.

Torqway
Sp. z o.o.
Torqway Hybrid

Torqway Hybrid to projekt innowacyjnego pojazdu stworzony w toruńskim przedsiębiorstwie.
Pojazd opiera się na mechanizmie przekładni
i kół zębatych, które zmieniają wahadłowy ruch
dźwigni na jednokierunkowy ruch obrotowy kół.
Torqway Hybrid jest dodatkowo wspomagany
napędem elektrycznym, aby zwiększyć zasięg
pojazdu oraz ułatwić jazdę. Projekt został doceniony przez Komisję Europejską, jako jedyna firma
w województwie, otrzymał dofinansowanie w II fazie programu Horyzont 2020.
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Torqway Hybrid is an innovative vehicle which
was created in Toruń. The vehicle is based on the
mechanism of gears and gear wheels that change
the swinging movement of the lever on the unidirectional rotating movement of the wheels. Torqway Hybrid is equipped in electrical support to
increase the range of ride and to make the ride
easier. The project has been appreciated by the
European Commission, as the only company in
the voievodeship, has received fund in Phase II of
the program Horyzont 2020.

OFERTA TORUŃSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO
Torun Technology Park offer
Toruński Park Technologiczny (TPT) został powołany do życia przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR) w 2005 r. i zlokalizowany jest
w przemysłowej części Torunia. Na obszarze o łącznej powierzchni ponad
13 ha przedsiębiorcy uzyskali 8.2 ha powierzchni inwestycyjnej oraz ponad
15 tys. m² przestrzeni biurowej i przemysłowo-technicznej. W Parku działa
obecnie prawie 80 podmiotów zatrudniających łącznie ponad 800 osób.
Oprócz nowoczesnej infrastruktury pracownicy TARR oferują przedsiębiorcom profesjonalne oraz wszechstronne wsparcie na każdym etapie
prowadzenia działalności:
•

•

•

usługi informacyjne i doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia firmy oraz pozyskiwania środków finansowych na rozwój
działalności,
usługi IT dopasowane do potrzeb biznesowych różnej skali (od
mniejszych przedsiębiorstw operujących na pojedynczych sprzętach
po korporacje z rozbudowanym zapleczem IT) (www.exea.pl),
przestrzeń dla startupów, inkubację i akcelerację pomysłów
designerów/młodych innowatorów i firm technologicznych.
(www.smartspace.io).

Toruński Park Technologiczny to doskonałe miejsce dla przedsiębiorców,
startupów technologicznych i grup projektowych, którym pomagamy
wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem
i kreatywnością. Tworzymy odpowiednie środowisko dla innowacyjnych
projektów biznesowych oraz pomagamy rozwijać się na rynkach zagranicznych. Zapraszamy do współpracy!

w w w.t ech nopark.org.p l
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Torun Technology Park (TTP) was established by Torun Regional Development Agency (TRDA) in 2005 and is located in the industrial district
of Torun. On a total area of over 13 hectares entrepreneurs covered 8.2
hectares of the fully equipped investment area and more than 15 thousand
square meters of office and industrial-technology space. In the Park, there
are almost 80 entities which employ over 800 employees. In addition, the
Agency and Park offer entrepreneurs professional and comprehensive
support at every stage of the business:
•

•

•

Information support and advisory services concerning the setting up
and running a company, assistance in raising funds for the further
development,
IT services tailored to the needs of businesses of different scales
(from small businesses operating on a single unit to the corporation
with extensive IT facilities) (www.exea.pl),
Space for start-ups through the incubation and acceleration of designers’ ideas / young innovators and technology companies.
(www.smartspace.io).

Torun Technology Park is a perfect place for entrepreneurs, technology
startups and project groups, which helps to go to a higher level of development serving our experience and creativity. We create the right environment for innovative business projects and help develop foreign markets.
We invite you to the cooperation!

Już w 2019 r. Toruński Park Technologiczny zaoferuje przedsiębiorcom niespełna 17 ha
terenów pod inwestycje. Do współpracy zapraszani są potencjalni inwestorzy z sektora
high-tech oraz technologii informatyczno-komunikacyjnej.W szczególności, oferta inwestycyjna Toruńskiego Parku Technologicznego obejmuje:
•
16,83 ha przeznaczonych pod dzierżawę/sprzedaż;
•
33 działki o powierzchniach od 0,31 ha do 1,34 ha z możliwością
połączenia,
•
Uregulowany stan prawny gruntów;
•
Teren zlokalizowany przy szlakach komunikacyjnych;
•
Uzbrojenie terenu w sieć drogową, energetyczną, wodociągową
i kanalizacyjną;
•
Dodatkowe wsparcie dla inwestorów.
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Osoby zainteresowane ofertą terenów inwestycyjnych Toruńskiego Parku
Technologicznego zapraszamy do kontaktu:
Those interested in the offer of Torun Technology Park investment areas,
please contact:
Marzena Bednarska
tel.: +48 56 699 54 02, fax: +48 56 699 54 99,
marzena.bednarska@tarr.org.pl
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In 2019 Torun Technology Park is offering to
entrepreneurs 17 hectares of land for investment. Investors representing high-tech sector
as well as information and communication
technology sector are invited for cooperation.
In particular, Torun Technology Park investment offer involves:
•
16.83 hectares for lease / sale;
•
33 plots with areas from 0.31 hectares to
1.34 hectares with possibility of ground
connection;
•
Land legally regulated;
•
The area located along the communication routes;
•
Utilities infrastructure in the road network, power, water and sewage;
•
Additional support for investors.
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Enterprise
Europe
Network

Sieć Enterprise Europe Network (EEN) oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im
pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach
małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodki EEN obecnie
działają w ponad 600 miejscach na całym świecie, które
afiliowane są przy rozmaitych organizacjach wspierających
rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, wyższe uczelnie oraz
centra wspierania przedsiębiorczości. Działania sieci umożliwiają przedsiębiorcom korzystanie z kompleksowych
usług obejmujących informacje, szkolenia i doradztwo,
przede wszystkim z zakresu prawa i polityki Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za
granicą, dostępu do źródeł finansowania, internacjonalizacji przedsiębiorstw, transferu technologii oraz udziału
w programach ramowych UE.
EEN funkcjonuje od 1 stycznia 2008 r. Obecnie jej działania
są współfinansowane przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014-2020
oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w programie na rzecz
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność
przedsiębiorstw w latach 2015-2021”.

The Enterprise Europe Network (EEN) offers small and medium-sized enterprises (SMEs) comprehensive services to
help them fully develop their potential and innovative capacity. The Network is an intermediary for EU Institutions
to provide a more complete understanding of the SMEs’
needs. EEN comprises over 600 partners around the world
which are affiliated at various organizations that support
economic development such as: chambers of commerce,
regional development agencies, universities and entrepreneurship support centers. Network’s activity allow entrepreneurs to benefit from comprehensive services including:
information, training and advisory services, mainly in the
field of the EU law and policy, business in Poland, access to
financing, internationalisation of SMEs, technology transfer
and participation in the EU framework programmes.
EEN has been operating since 1 January 2008. Currently,
its activities are co-financed by the European Commission from the COSME 2014-2020 within the multiannual
program “Polish participation in the program for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized
enterprises (COSME) and the financial instruments of EU
programs supporting the competitiveness of enterprises
for the years 2015-2021” and from the state budget.

Inicjatywa współfinansowana przez Komisję Europejską i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu państwa. Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”

Enterprise Europe
Network Toruń

Toruńska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

Toruński Park
Technologiczny

tel.: +48 56 699 54 80
een@tarr.org.pl
www.een.tarr.org.pl

tel.: +48 56 699 55 00
sekretariat@tarr.org.pl
www.tarr.org.pl

tel. +48 56 699 55 00
fax +48 56 654 88 24
sekretariat@technopark.org.pl
www.technopark.org.pl

ul. Włocławska 167,
87-100 Toruń
www.facebook.com/TorunTechnoPark

www.twitter.com/torunTechnoPark

