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1. LOKATORZY OLSZTYOSKIEGO PARKU NAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGO
1.1.

NABÓR PRZEDSIĘBIORSTW DO OPN-T

W 2015 r. przyjęto 21 wnioski aplikacyjne o przyjęcie przedsiębiorstwa do OPN-T.
14 wniosków pozytywne przeszło ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną przeprowadzoną przez członków Rady
Naukowej Olsztyoskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Tym samym w 2015 r. do OPN-T zostało zrekrutowanych 14
nowych przedsiębiorstw.
Do OPN-T w 2015 r. wprowadzono 16 firm poprzez zawarcie umów najmu w OPN-T powierzchni użytkowej,
przeznaczonej na cele biurowe lub laboratoryjne, w tym 2 firmy zrekrutowane jeszcze w 2014 r.
Przedsiębiorstwa przyjęte w 2015 r. do Parku wg przyjęcia do poszczególnych części i obiektów OPN-T:
 7 młodych firm do Inkubatora Przedsiębiorczości (B1 i częśd Inkubatora w budynku BK),
 1 młoda firma do Inkubatora Biotechnologicznego (L2),
 4 dojrzałe firm do Parku Technologicznego (budynki B2 i B3),
 2 dojrzałe firmy do Centrum Transferu Technologii (L1),
 2 firmy do przestrzeni okołobiznesowej w budynku BK.

1.2.

STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW W OPN-T

Liczba przedsiębiorstw w OPN-T w układzie poszczególnych części i obiektów OPN-T
Lp.
1

2

3
4
5

wg stanu na dzieo
01/01/2015 r.
28
23
5
15
5
10
5
2 (w tym 1 lokator B2)
3

OBIEKT OPN-T
Inkubator Przedsiębiorczości, w tym:
Budynek B1
Budynek BK
Park Technologiczny, w tym:
Budynek B2
Budynek B3
Centrum Transferu Technologii, w tym:
Budynek L1
Budynek L2
Budynek Biurowo-Konferencyjny BK
(poza firmami inkubowanymi)
OGÓŁEM

3

wg stanu na dzieo
31/12/2015 r.
26
22
4
19
6
13
7
3 (w tym 1 lokator B2)
4

6

7

53

58

Struktura przedsiębiorstw OPN-T wg wielkości przedsiębiorstwa
Lp.

WIELKOŚD PRZEDSIĘBIORSTWA

1
2
3
4

Mikro przedsiębiorstwo, w tym samozatrudnienie
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo
OGÓŁEM

wg stanu na dzieo
01/01/2015 r.
46
6
1
53

wg stanu na dzieo
31/12/20145 r.
48
9
1
58

Struktura przedsiębiorstw OPN-T wg formy prawnej przedsiębiorstwa
Lp.

FORMA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTWA

1
2
3
4
5

Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej
Spółka cywilna
Spółka osobowa
Spółka kapitałowa
OGÓŁEM

wg stanu na dzieo
01/01/2015 r.
25
1
3
24
53

4

wg stanu na dzieo
31/12/2015 r.
28
3
3
24
58

Struktura przedsiębiorstw OPN-T wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Lp. SEKCJA PKD
1
2
3

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiecko rybactwo
B – Górnictwo i wydobywanie
C - Przetwórstwo przemysłowe
D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
4
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
E – Dostawy wody; gospodarowanie ściekami i odpadami
5
oraz działalnośd związana z rekultywacją
6
F – Budownictwo
G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
7
samochodowych, włączając motocykle
8
H – Transport i gospodarka magazynowa
I – Działalnośd związana z zakwaterowaniem i usługami
9
gastronomicznymi
10 J - Informacja i komunikacja
11 K - Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa
12 L – Działalnośd związana z obsługą nieruchomości
13 M - Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna
N - Działalnośd w zakresie usług administrowania i
14
działalnośd wspierająca
O – Administracja publiczna i obrona narodowa;
15
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
16 P – Edukacja
17 Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
18 R – Działalnośd związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
19 S - Pozostała działalnośd usługowa
T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
20 gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby;
21 U – Organizacje i zespoły eksterytorialne
OGÓŁEM

wg stanu na dzieo
01/01/2015 r.
1

wg stanu na dzieo
31/12/2015 r.
6

-

-

-

-

1

2

5

5

-

-

-

1

24
1
16

24
2
15

1

-

-

-

2
2

1
2

-

-

53

58

Wejścia/ wyjścia przedsiębiorstw do/z OPN-T
Lp.
1
2
3

TYP PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwo inkubowane
Przedsiębiorstwo dojrzałe
OGÓŁEM

Wejście do OPN-T
8
8
16

5

Wyjście z OPN-T
9
2
11

Wielkośd zatrudnienia w przedsiębiorstwach OPN-T
wg stanu na dzieo
01/01/2015 r.
272,875

Lp. Liczba zatrudnionych osób
1

w etatach
OGÓŁEM

2

(osoby zatrudnione na etatach oraz osoby zatrudnione na podstawie umów
cywilnoprawnych oraz właścicieli i partnerów prowadzących regularną działalnośd
w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe)

wg stanu na dzieo
31/12/2015 r.
425,705

319

2. ZAJĘTOŚD POWIERZCHNI W OPN-T
Stopieo zagospodarowania powierzchni (%)
w układzie poszczególnych części i obiektów OPN-T

6

463

3. SPECJALISTYCZNE USŁUGI PROINNOWACYJNE
Usługi w ramach oferty usług proinnowacyjnych OPN-T świadczone były na rzecz lokatorów OPN-T oraz podmiotów
zewnętrznych.

3.1.

WIRTUALNE BIURO W OPN-T

Usługa „Wirtualne Biuro”, tj. usługa w ramach której przedsiębiorstwo zyskuje:
• możliwośd rejestracji firmy przy ul. Trylioskiego 2 w Olsztynie,
• skrytkę pocztową w siedzibie OPN-T na korespondencję przychodzącą,
• regularne powiadamianie e-mailem o listach i przesyłkach,
• możliwośd odbioru korespondencji i przesyłek oraz odsyłanie ich na wskazany adres,
• możliwośd korzystania z sal konferencyjnych OPN-T na 8 os. – 2 godz./m-ąc.
W 2015 r. zawarto nowych 12 umów w zakresie prowadzenia w OPN-T wirtualnego biura dla 12 przedsiębiorstw.
Na dzieo 31/12/2015 r. z usługi korzystało 22 przedsiębiorstw, w tym 10 firm korzystających z wirtualnego biura w OPNT jeszcze w 2014 r.

3.2.
•
•
•
•

INDYWIDUALNE DORADZTWO BIZNESOWE
Usługa indywidualnego doradztwa biznesowego dla:
przedsiębiorstw, które ulokowały działalnośd firm w Inkubatorze OPN-T,
firm planujących złożenie wniosku aplikacyjnego do Inkubatora OPN-T,
osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej i złożenie wniosku do OPN-T,
przedsiębiorstw regionu Warmii i Mazur spoza OPN-T

Doradztwo organizowane w odpowiedzi na indywidualne potrzeby i oczekiwania zgłoszone przez adresatów
wsparcia.
Usługa świadczona na bieżąco przez pracowników administracji OPN-T oraz przez ekspertów zewnętrznych.
Doradztwo świadczone przez ekspertów zewnętrznych nie jest świadczonej na rzecz firm dojrzałych OPN-T i
przedsiębiorstw regionu Warmii i Mazur spoza OPN-T.
Zakres usługi doradztwa w aspekcie świadczonym przez ekspertów zewnętrznych:
1. Prawo w działalności mikro i małego przedsiębiorstwa,
2. Podjęcie działalności gospodarczej,
3. Prawo własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstwa i obrót gospodarczy,
4. Finanse w działalności mikro i małego przedsiębiorstwa,
5. Marketing w działalności mikro i małego przedsiębiorstwa,
6. Zarządzanie i organizacja pracy w mikro i małym przedsiębiorstwie,
7. Zarządzanie projektem innowacyjnym w przedsiębiorstwie.
Ogółem w 2015 r. indywidualne doradztwo biznesowe zostało zrealizowane na rzecz 81 przedsiębiorców i osób
planujących uruchomienie działalności gospodarczej w łącznym wymiarze 417 godzin.
W tym z usługi doradztwa biznesowego świadczonego przez ekspertów zewnętrznych skorzystało 8
przedsiębiorstw inkubowanych w OPN-T i 4 osoby fizyczne planujące uruchomienie działalności gospodarczej i złożenie
wniosku aplikacyjnego do Inkubatora OPN-T - w łącznym wymiarze 33 godzin.
W 2015 r. doradztwo ekspertów zewnętrznych zostało uruchomione w 05/2015 r.
Lokatorzy Inkubatora Przedsiębiorczości OPN-T korzystający z doradztwa ekspertów zewnętrznych:
1. ATER LOGIC Prusinowski Tomporowski Sp.j.
2. ERMLAB Sp. z o.o.
3. HOBBITON Justyna Cilulko-Dołęga
4. IMPLYWEB Ewa Pawłowska
5. POLGIS Sp. z o.o
6. SMART TELECOM Maciej Frala
7. SOFTICON Sp. z o.o.
8. WELLSOFT Sp. z o.o.
Wsparcie w ramach doradztwa ekspertów zewnętrznych świadczone było nieodpłatnie, w ramach pomocy de
minimis.
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3.3.

DORADZTWO Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Usługa indywidualnego doradztwa z zakresu własności intelektualnej świadczona przez rzecznika patentowego.
Usługa skierowana do przedsiębiorstw, które ulokowały działalnośd firm w OPN-T.
Doradztwo organizowane w odpowiedzi na indywidualne potrzeby i oczekiwania zgłoszone przez adresatów
wsparcia.
W 2015 r. usługa została uruchomiona w 06/2015 r.
Z usługi skorzystały 4 przedsiębiorstwa OPN-T w łącznym wymiarze 4 godzin.
Lokatorzy OPN-T korzystający z doradztwa:
1. INVESTCOM Szymon Fiedorowicz (lokator Parku Technologicznego – budynek B3)
2. MASDAR s.c Piotr Mróz, Wojciech Wasilewski (lokator Parku Technologicznego – budynek B3)
3. MK NATURAL COSMETICS Marzena Kaszubska (lokator Centrum Transferu Technologii – budynek L1)
4. SWISS HERBAL INSTITUTE Artur Niedźwiecki (lokator Inkubatora Biotechnologicznego – budynek L2)
Wsparcie w ramach doradztwa świadczone było nieodpłatnie, w ramach pomocy de minimis.

3.4.

STAŻE NAUKOWCÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH WARMII I MAZUR

Płatne staże pracowników naukowych polskich jednostek naukowych oraz naukowych i naukowo-dydaktycznych
uczelni (reprezentujących nauki przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne) w mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i
Mazur prowadzących działalnośd gospodarczą w branżach ICT, multimedia, geodezja i kartografia, biotechnologia.
Uczestnicy staży: 30 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym:
- 25 pracowników Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie,
- 1 pracownik Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badao Żywności PAN w Olsztynie,
- 1 pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
- 2 pracowników Politechniki Białostockiej,
- 1 pracownik Politechniki Śląskiej;
W okresie 08/2014 r. – 05/2015 r. zorganizowano i przeprowadzono 30 staży, w łącznym wymiarze 8640 godzin, w
tym w 2015 r. w wymiarze 5520 godzin. Każdy staż trwał 6 m-cy (ogółem 288 godziny).
Stażyści otrzymywali dodatek stażowy i wsparcie organizacyjno-merytoryczne opiekuna w miejscu realizacji stażu.
Naukowcom spoza Warmii i Mazur przysługiwała możliwośd refundacji kosztów dojazdów i zakwaterowania w
miejscowości w której staż będzie realizowany.
Spośród 30 przedsiębiorstw przyjmujących naukowców na staże 15 firm to przedsiębiorstwa z OPN-T, tj.:
1. IDEATIVE Weronika Pieloch (lokator Inkubatora Przedsiębiorczości, B1)
2. ITeLAB Sp. z o.o. (j.w.)
3. DUMAZ Sp. z o.o. (j.w.)
4. SOFT-FUSION Zbigniew Hornik (j.w.)
5. SOLVET Piotr Łukawski (j.w.)
6. WELLSOFT Sp.z.o.o (j.w.)
7. 813 STUDIO Piotr Pacewicz (j.w.)
8. REDICON Andrzej Walec (lokator Inkubatora Przedsiębiorczości, BK)
9. WAMA SOFT Sp. z o.o. (j.w.)
10. EXON dr Alicja Stachura (lokator Inkubatora Biotechnologicznego, L2)
11. GOOD ONE GROUP Sp. z o.o. (lokator Parku Technologicznego, B3)
12. LASTLEVEL Marcin Staoczak (j.w.)
13. MASDAR s.c. Piotr Mróz Wojciech Wasilewski (j.w.)
14. METAL- PLUS Barbara Bielioska (j.w.)
15. EKOPLAN Pracownia Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski (BK)
10 z ww. 15 firm OPN-T to przedsiębiorstwa w fazie inkubacji (lokatorzy Inkubatora Przedsiębiorczości i
Biotechnologicznego OPN-T).
Przedsiębiorstwa spoza OPN-T przyjmujące naukowców na staż (15 przedsiębiorstw):
1. APEH Sp. z o.o. (Olsztyn)
2. „ATN” Piotr Kizioski (j.w.)
3. Automatyka i systemy pomiarowe Marek Romaoski (Gutkowo)
4. BIOGENA Sp. z o.o. (Olsztyn)
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5. BIOSFERA Sp. z o.o. (j.w.)
6. DOTSVISION Tomasz Stankiewicz (j.w.)
7. GEOFIX Usługi Geodezyjne Paweł Pająk (j.w.)
8. KOSIOSKI GROUP Artur Kosioski (j.w.)
9. LENTE Pracownia Kształtowania Zieleni Kamila Walenciak (j.w.)
10. PHU IWKD Adam Gwóźdź (j.w.)
11. PROSATIS Sp. z o.o. (j.w.)
12. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Techniczne GEOTECH s.c. (j.w.)
13. Usługi Geodezyjne Mirosław Koiszewski (Mrągowo)
14. WAKE APP Sp. z o.o. (Olsztyn)
15. Zakład Usług Geodezyjnych „RM-GEO” Ickiewicz Radosław Jacek (Jonkowo)
Rezultatem każdego stażu było wypracowanie przez naukowca dokumentacji innowacyjnego rozwiązania
zgodnego z potrzebami przedsiębiorstwa przyjmującego na staż.
Wypracowane dokumentacje wdrożeniowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

„ Metoda harmonogramowania i reharmonogramowania produkcji na potrzeby budowy modułu harmonogramowania
produkcji zintegrowanego z oprogramowaniem klasy ERP Wellsoft Sp. z o.o.” (Wellsoft Sp. z o.o.)
„Algorytm wspomagający proces decyzyjny rozmieszczania terminali do ładowania pojazdów elektrycznych”
(ITeLab Sp. z o.o.)
„System prezentacji i dystrybucji danych pogody kosmicznej” (Lastlevel Marcin Staoczak)
„System poprawy efektywności energetycznej i użytkowej układów fotowoltaicznych zasilania znaków drogowych”
(Solvet Piotr Łukawski)
„System rozproszonego zarządzania multimedialnymi zasobami przedsiębiorstwa” (813 Studio Piotr Pacewicz)
„Innowacyjna metoda diagnostyki sprawcy kiły roślin kapustnych” (Exon dr Alicja Stachura)
„Rozproszony system pomiarowy przeznaczony do kontroli warunków środowiskowych”, „ Układ elektroniczny kontroli i
umożliwienia przejazdu oparty na technice RFID” (Good One Group Sp. z o.o.)
„Serwis internetowy w technologii Responsive Web Design oparty na nowoczesnych mechanizmach grywalizacyjnych i
społecznościowych” (Ideative Weronika Pieloch)
„ Koncepcja zastosowania narzędzi oprogramowania GIS w pracy planisty” (Ekoplan Wojciech Kwiatkowski)
„Koncepcja innowacyjnej platformy edukacji ubezpieczeniowej powiązanej z platformą sprzedaży ubezpieczeo”
(DuMaz Sp. z o.o.)
Zbiór koncepcji platformy nośnej do stacjonarnego i mobilnego monitoringu akwenów wodnych” (Masdar s.c.)
„E-system kartograficzny do projektowania rozmieszczenia terminali do ładowania pojazdów elektrycznych i system
kotwy do montażu terminali ” (Metal-Plus Barbara Bielioska)
„Koncepcji systemu informatycznego nawigacji osób oraz przedmiotów w budynkach - algorytm lokalizacji osób i
przedmiotów na podstawie odczytów z nadajników” (Wama Soft Sp. z o.o.)
„System informatyczny do zarządzania czasopismem naukowym” (Redicon Andrzej Walec)
„Kompleksowa baza projektowa IT – wdrożenie zestawu narzędzi projektowych w celu zwiększenia wydajności i
efektywności projektowych firmy IT” (Soft-Fusion Zbigniew Hornik)
„Koncepcja systemu informatycznego lokalizacji użytkowników wewnątrz budynków - propozycja rozwiązania typu
proof-of-concept” (DOTSVISION Tomasz Stankiewicz)
„Koncepcja zastosowania urządzeo z zakresu automatyki i sterowania w zarządzaniu biogazownią rolniczą”
(Automatyka i systemy pomiarowe Marek Romaoski)
„Propozycja stworzenia testów diagnostycznych w kierunku wykrywania metodą PCR grzyba Candida albicans –
kandydoza” (BIOGENA Sp. z o.o. )
„System zarządzania gospodarstwami ekologicznymi i agroturystycznymi” (BIOSFERA Sp. z o.o.)
„Projekt rekultywacji oraz zagospodarowania gruntów zdegradowanych” (APEH Sp. z o. o)
„Koncepcja wykorzystania meteodologii przetwarzania dużych zbiorów danych oraz narzędzi GIS do analizy logów
serwisów sieciowych” (WAKE APP Sp. z o.o. )
„Koncepcja wykorzystania technologii hydroakustycznej SBES do pozyskiwania danych o kształcie dna śródlądowych
zbiorników wodnych” (GEOFIX Usługi Geodezyjne Paweł Pająk )
„Program do planowania/oceny wysokościowej charakterystyki trasy podróży/transportu opartej na
wysokorozdzielczym, globalnym modelu terenowym oraz proces analizy i przygotowania modeli terenowych do
współpracy z programem” (PROSATIS Sp. z o. o.)
„Model podziału działek/nieruchomości w inwestycjach liniowych z uwzględnieniem uwarunkowao środowiskowych”
(Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Techniczne GEOTECH s.c.)
„Metoda sporządzania map tematycznych z zastosowaniem procedur kwalimetrycznych” (Usługi Geodezyjne Mirosław
Koiszewski)
„Opracowanie algorytmu do badania konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw” („ATN” Piotr Kizioski)
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27. „Proces projektowania optymalnego położenia nadajników internetu radiowego” (PHU IWKD Adam Gwóźdź)
28. „Optymalizacja przeznaczenia terenu – metoda wyboru optymalnej funkcji przeznaczenia terenu nieruchomości”
(KOSIOSKI GROUP Artur Kosioski )
29. „Procedura dokładnego pomiaru wysokości z wykorzystaniem technik GNSS w terenach zurbanizowanych” (Zakład
Usług Geodezyjnych „RM-GEO”)
30. „Praktyczne zastosowanie oprogramowania typu GIS w geodezji i kartografii, geoinformacji środowiskowej oraz w
planowaniu przestrzennym” (LENTE Pracownia Kształtowania Zieleni Kamila Walenciak).

Wsparcie stażowe świadczone dla firm nieodpłatnie, w ramach pomocy de minimis.
Staże organizowane były w ramach realizowanego przez OPN-T projektu pt. „OD POMYSŁU DO INNOWACJI przy
wsparciu OLSZTYOSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO – staże naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i
Mazur” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddz. 8.2.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

3.5.

WSPARCIE UDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTW W TARGACH BRANŻOWYCH

24-25/04/2015 r. - udostępnienie przez OPN-T 5 przedsiębiorcom – lokatorom OPN-T (Netland Sp. z o.o., INVESTCOM
Szymon Fiedorowicz, EKOSYSTEM Artur Wasilewski, ATER LOGIC Prusinowski, Tomporowski s.j.,
INDUSTRIAL BEST PRACTICE Pascal Flatres) bezpłatnie powierzchni wystawienniczej na stoisku
targowym OPN-T w ramach organizowanej w centrum targowym Arena Ostróda I edycji targów
Outsourcingu (usług i obsługi zewnętrznej) Biznes Warmia Mazury Expo 2014;
11-13/12/2015 r. – udostępnienie przez OPN-T 3 przedsiębiorcom – lokatorom OPN-T (Wama Soft Sp. z o.o., KIMIKA
Laboratories Sp. z o.o., Swiss Herbal Institute Artur Niedźwiecki) bezpłatnie powierzchni
wystawienniczej na stoisku targowym OPN-T w ramach organizowanych w Pomorskim Parku
Naukowo-Technologicznym w Gdyni Targów Nowych Technologii; Targi organizowane były w ramach
GDYNIA GAME FESTIVAL - Festiwalu gier komputerowych i nowych technologii;

3.6.

MIĘDZYNARODOWY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

W 2015 r. OPN-T rozwijało usługi z zakresu budowy współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw OPN-T
i międzynarodowego transferu i komercjalizacji technologii. Rozwój usług w tym zakresie realizowany był z
wykorzystaniem dostępnych na rynku rozwiązao, międzynarodowych sieci współpracy, kontaktów partnerskich OPN-T z
innymi organizacjami w ramach wsparcia w rozwoju międzynarodowym.
W powyższym zakresie OPN-T podjęło działania w kierunku budowy oferty: międzynarodowych ofert współpracy
dla firm, wsparcia organizacji i udziału firm w spotkaniach biznesowych B2B i misjach gospodarczych oraz wspólnej
prezentacji podczas krajowych i międzynarodowych targów i innych wydarzeo wystawienniczych.
Kalendarium działao podjętych w przedmiotowym kierunku w 2015 r.:
27/02/2015 r. - prezentacja firmom z OPN-T 4 międzynarodowych ofert współpracy w newsletterze OPN-T nr 3;
07/04/2015 r. – wizyta w OPN-T burmistrza Rovaniemi i dyrektora Regionalnej Agencji Inwestycyjnej Rovaniemi –
partnerskiego Miasta Olsztyna; prezentacja celów działalności i potencjału OPN-T;
22/04/2015 r. – wizyta w OPN-T delegacji ze Skandynawii (przedstawiciele Parku Naukowo-Technologicznego w Turku,
Agencji Rozwoju Almi); prezentacja celów działalności i potencjału OPN-T, wstępne omówienie
możliwości współpracy;
28/04/2015 r. – wizyta w OPN-T dziennikarki z Wielkiej Brytanii; prezentacja celów działalności i potencjału OPN-T,
prezentacja działalności wybranych lokatorów OPN-T, tj. wystąpienia firm: Visimind Ltd. Sp. z o.o.,
Ekosystem Artur Wasilewski, Investcom Szymon Fiedorowicz;
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11-30/05/2015 r. – staż w OPN-T studenta z miasta partnerskiego Olsztyna – Chateroux (Francja);
12/05/2015 r. - prezentacja firmom z OPN-T 3 międzynarodowych ofert współpracy w newsletterze OPN-T nr 4;
17-18/06/2015 – udział przedstawiciela administracji OPN-T w międzynarodowym wydarzeniu Greater Region Business
Days w Luksemburgu; prezentacja celów działalności i potencjału OPN-T oraz działalności lokatorów
OPN-T;
14/10/2015 r. – prezentacja pracownika administracji OPN-T nt. działalności OPN-T w trakcie międzynarodowego Forum
Inwestycyjnego w ramach Konferencji „Polska Wschodnia dziś i jutro”;
16/10/2015 r. - wizyta w OPN-T delegacji z Finlandii; prezentacja celów działalności i potencjału OPN-T, wstępne
omówienie możliwości współpracy;
17/12/2015 r. – spotkanie informacyjne „Projekty IT w Niemczech i Austrii, uwarunkowania biznesowe i prawne,
instytucje wspierające przedsiębiorstwa”; OPN-T: współorganizator, organizator: WarmioskoMazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów; 7 uczestników;
Ponadto przedsiębiorcy – lokatorzy OPN-T na bieżąco byli informowani i zachęcani do udziału w zagranicznych
biznesowych spotkaniach branżowych i wspierani w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy, w tym m.in.:
1) w spotkaniach B2B: B2B Open to Scandinavia – oferta przedstawiona firmom Artneo Wojciech Suchowiecki,
Ekosystem Artur Wasilewski, Good One Group Sp. z o.o., Programiści Sp. z o.o.;
2) w zagranicznych targach i misjach gospodarczych: Kazachstan, Dubaj – Visimind Ltd Sp. z o.o., USA – Investcom
Szymon Fiedorowicz, Tel-Awiw – Programiści Sp. z o.o.; Spółka Visimind uczestniczyła w misji w Kazachstanie
połączonej ze zwiedzaniem targów PwerKazakhstan’2015 (26-29/10/2015 r.), w wielosektorowej misji gospodarczej
podczas targów AIM 2015 w Dubaju (30/03-01/04/2015 r.);
3) wsparcie w poszukiwaniu partnerów do realizacji projektu w ramach Horizon2020 – Investcom Szymon
Fiedorowicz;
4) organizacja spotkao lokatorów z konsultantami regionalnego ośrodka sieci EEN działającego przy Centrum
Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie: firmy Investcom Szymon Fiedorowicz, Ekosystem Artur
Wasilewski, Good One Group Sp. z o.o;
5) bieżące promowanie międzynarodowych wydarzeo branżowych poprzez stronę www OPN-T oraz zagranicznych
ofert współpracy poprzez newsletter OPN-T;

3.7.

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ OPN-T

W 2015 r. OPN-T zorganizowało 2 konkursy, tj.:
1. Konkurs „NOWA NATURA BIZNESU – innowacyjnośd narzędziem internacjonalizacji”
Konkurs adresowany do przedsiębiorstw OPN-T, których innowacyjne produkty lub usługi zostały wprowadzone na
rynek w okresie od rozpoczęcia działalności OPN-T, tj. w okresie od 11/2013 r. do dnia ogłoszenia Konkursu.
Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach: I. przedsiębiorstwa inkubowane, II. przedsiębiorstwa dojrzałe.
Nabór zgłoszeo konkursowych realizowany był w terminie 13-27/11/2015 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło w
trakcie Spotkania Świątecznego Lokatorów OPN-T, w dn. 18/12/2015 r.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 6 zgłoszeo innowacyjnych produktów i usług, tj.
• 4 zgłoszenia w ramach kategorii przedsiębiorstwa inkubowane:
- „Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem WellsoftERP” – Wellsoft Sp. z o.o.
- „PLON – interaktywna platforma do analizy danych” – Ermlab Sp. z o.o.
- „SQL – Nowoczesny program do obsługi kancelarii prawnej lub departamentu prawnego” – DuMaz Sp. z o.o.
- „Platforma ładowania pojazdów elektrycznych w komunikacji lądowej i nawodnych suchych platform” – ITeLAB
Sp. z o.o.
• 2 zgłoszenia w ramach kategorii przedsiębiorstwa dojrzałe:
- „ Inteligentny system aktywizacji osób bezrobotnych SmartSAB” - Netland Sp. z o.o.
- „MOKIO Open Source CMS” - Good one Group Sp. z o.o.
W ramach każdej kategorii Rada Naukowa OPN-T jako Kapituła konkursu przyznała 1 nagrodę w formie
dofinansowania w wysokości 7.000 zł udziału przedsiębiorstwa w zagranicznym wydarzeniu branżowym w 2016 r. oraz
dyplom – „ Nowa Natura Biznesu – OPN-T 2015”, tj.:
• w ramach kategorii przedsiębiorstwa inkubowane nagrodę przyznano firmie ITeLAB Sp. z o.o.
• w ramach kategorii przedsiębiorstwa dojrzałe nagrodę przyznano firmie Good One Group Sp. z o.o.
2. Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego ścieżki edukacyjnej OPN-T
Konkurs organizowany pod patronatem honorowym Prezydenta Olsztyna.
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Konkurs adresowany do studentów kierunków projektowych uczelni z całej Polski.
Nabór zgłoszeo konkursowych realizowany był w terminie 21/10/2015 r.- 09/12/2015 r.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęła 1 praca konkursowa. Jury konkursu podjęło decyzję o nierozstrzygnięciu
konkursu.

3.8.

WYSTAWY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAO I NOWYCH TECHNOLOGII W OPN-T

W 2015 r. w OPN-T zorganizowano 2 wystawy, tj.:
14/09/2015 r. – 15/10/2015 r. – wystawa w ramach 2 edycji Warmia Mazury Design Festival;
Wystawa Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa i Gdaoska oraz
międzynarodowej,
studenckiej
wystawy
szkła
–
INTERPRETATION i części wystawy „Dizajn w naturze i
miniaturze”; Wystawa zorganizowana w OPN-T na mocy
porozumienia zawartego z Fundacją Formwell z dn.
03/09/2015 r. w sprawie współorganizacji wystawy;
04/11/2015 r. – 12/11/2015 r. wystawa w ramach 2 edycji Wystawy Dizajnu
Odpowiedzialnego „ Nowe Życie - Drugi Wymiar”; Projekty
wystawowe wpisujące się w ideę 3RE, czyli Reduce, Recycle
Reuse, ciekawe w formie, funkcjonalne i przyjazne
środowisku; Wystawa była inicjatywą Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe
Warmii i Mazur i efektem współpracy z Partnerami regionalnymi, tj. Olsztyoskim
Parkiem Naukowo-Technologicznym, Parkiem Naukowo - Technologicznym w Ełku
oraz Elbląskim Parkiem Technologicznym;

3.9.

NETWORKING WEWNĘTRZNY I WSPIERANIE WSPÓŁPRACY LOKATORÓW

11/03/2015 r. – spotkanie inaugurujące cyklicznie organizowane spotkania przy kawie dla lokatorów OPN-T; cel: bliższe
wzajemne poznanie się lokatorów i zakresu działalności prowadzonych w OPN-T firm, omówienie i
prezentacja lokatorom bieżących spraw i działao podejmowanych przez administrację na rzecz
przedsiębiorstw OPN-T, forum bezpośredniej dyskusji nt. potrzeb, oczekiwao czy problemów lokatorów
w związku z prowadzeniem działalności firm w OPN-T; W 2015 r. zorganizowano 15 spotkao;
12/05/2015 r. - wieczór gier planszowych w OPN-T; spotkanie integracyjne lokatorów Inkubatora Przedsiębiorczości i
Inkubatora Biotechnologicznego OPN-T;
22/05/2015 r. - piknik rodzinny w OPN-T; spotkanie integracyjne wszystkich lokatorów OPN-T oraz ich rodzin;
20/11/2015 r. - spotkanie andrzejkowe w OPN-T; spotkanie integracyjne wszystkich lokatorów OPN-T;
18/12/2015 r. - spotkanie świąteczne w OPN-T; spotkanie lokatorów i administracji OPN-T z udziałem przedstawicieli
Rady Naukowej OPN-T i Prezydenta Olsztyna; W programie m.in. podsumowanie działalności OPN-T w
roku bieżącym;
11-12/2015 r. – doposażenie przestrzeni w OPN-T tworzonej przede wszystkim w celu integracji i nawiązywaniu
współpracy lokatorów OPN-T i rozwojowi ich wspólnych inicjatyw biznesowych , tj. Strefy Kreatywnej w
budynku Inkubatora Przedsiębiorczości B1 oraz Pokoju Biznesowego w budynku BK;

3.10. TESTOWANIE ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH W OPN-T
W okresie 01/06/2015 r. – 30/09/2015 r. w Olsztyoskim Parku NaukowoTechnologicznym funkcjonowało stoisko testowe rowerów elektrycznych.
Pomysł testowania w OPN-T rowerów elektrycznych stanowił kontynuację
podjętych przez Park w 2014 r. działao związanych z promocją w Olsztynie ekologicznego
transportu. W 2014 r. w OPN-T zrealizowano inwestycję dot. zlokalizowania na terenie
Parku pierwszego w województwie warmiosko-mazurskim ogólnodostępnego terminalu
do ładowania baterii akumulatorów pojazdów elektrycznych.
Dwa rowery elektryczne do testowania w OPN-T udostępnił polski producent
rowerów elektrycznych – GEOBIKE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie -
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www.geobike.com.pl
Do testów w OPN-T wykorzystywany jest model stylowego, miejskiego roweru elektrycznego GEOBIKE TOURING.
Rower osiąga prędkośd 25 km/h i na jednym ładowaniu akumulatorów ma zasięg nawet do 100 km !!!
Galeria zdjęd z pierwszych testów rowerów elektrycznych w OPN-T przeprowadzonych przez pracowników
administracji OPN-T.

4. KONFERENCJE, SEMINARIA, SPOTKANIA BRANŻOWE
Kalendarium konferencji, seminariów i spotkao branżowych podjętych w 2015 r. przez OPN-T w roli organizatora
lub współorganizatora wydarzenia:
17/04/2015 r. – seminarium „Nowy Horyzont dla rozwoju” dot. możliwości
aplikowania przez przedsiębiorców i naukowców do
programu UE - Horizon 2020; 65 uczestników;
26/05/2015 r. – seminarium „Technologia druku 3D w przemyśle”;
współorganizator: PIAP design – niezależna częśd
Przemysłowego
Instytutu Automatyki Przemysłowej,
seminarium z udziałem przedstawiciela firmy ZORTAX –
producenta drukarek 3D; 26 uczestników;
16/09/2015 r. - spotkanie branżowe – spotkanie lokatorów OPN-T branży ICT
(firmy: ERMLAB Sp. z o.o., LASLEVEL Marcin Staoczak,
INVESTCOM Szymon Fiedorowicz, NETLAND Sp. z o.o.,
VISIMIND Ltd. Sp. z o.o.) z grupą polskich dziennikarzy branży
ICT; 10 uczestników;
28/09/2015 r. – konferencja „Ogólnopolski Kongres SMART: SMART –
Inteligentne Miasta”; OPN-T: współorganizator; w roli
prelegentów/ moderatorów m.in. przedstawiciele firm OPNT: Masdar s.c., PDG MA-SKI Auto Parksystemy, Visimind Ltd.
Sp. z o.o.;
29/09/2015 r. – spotkanie branżowe – spotkanie lokatorów OPN-T branży ICT
(Netland Sp. z o.o., INVESTCOM, EKOSYSTEM Artur
Wasilewski, Programiści Sp. z o.o., Ermlab Sp. z o.o.) z
Marszałkiem Województwa; dyskusja nt. problemów i szans
rozwoju firm ICT w regionie Warmii i Mazur; 15 uczestników;
16/10/2015 r. – konferencja „Partnerstwo szkół i przedsiębiorstw w
kształceniu zawodowym; organizator: Kuratorium Oświaty,
OPN-T: współorganizator;
29/10/2015 r. – seminarium „Nowy wymiar przedsiębiorczości – o biznesie
rozwijanym naukowo”; 87 uczestników;
04/11/2015 r. – seminarium otwierające w OPN-T 2 edycję wystawy dizajnu
odpowiedzialnego Projekt – człowiek; ok. 80 uczestników;
05/11/2015 r. – seminarium „Poszukując finansowania biznesu… - kapitał na
start i rozwój przedsiębiorstw technologicznych w latach
2014-2020”; 73 uczestników;
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19/11/2015 r. – konferencja „Międzynarodowy GISDay – GIS w samorządzie – wyzwania i nowe technologie”; 107
uczestników;
24/11/2015 r. – spotkanie branżowe – spotkanie lokatorów OPN-T: PDG MASKI Parksystemy Sp. z o.o., INVESTCOM, PRADMA Dariusz
Naruszewicz, SOLVET Piotr Łukawski, WAMA SOFT Sp. z o.o. z
potencjalnymi klientami; prezentacja działalności firm i
oferty produktowej/usługowej, przedstawienie ofert
współpracy; 15 uczestników;
02/12/2015 r. – seminarium „Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb
udzielania pomocy finansowej (pomocy publicznej oraz
pomocy de minimis) dla przedsiębiorstw korzystających z
usług ośrodków innowacji”; 9 uczestników – przedstawiciele administracji OPN-T, Elbląskiego Parku
Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku;
04/12/2015 r. – spotkanie branżowe – spotkanie lokatora OPN-T: firmy MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska z
potencjalnymi klientami; prezentacja działalności i oferty produktowej firmy, przedstawienie oferty
współpracy; 4 uczestników;
17/12/2015 r. – spotkanie informacyjne „Projekty IT w Niemczech i Austrii, uwarunkowania biznesowe i prawne,
instytucje wspierające przedsiębiorstwa”; OPN-T: współorganizator, organizator: WarmioskoMazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów; 7 uczestników;

5. PROMOCJA IDEII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU KREATYWNOŚCI
5.1.

SPOTKANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW

Usługa z zakresu organizacji w OPN-T wizyt zorganizowanych grup młodzieży szkolnej i studentów.
Celem organizacji ww. wizyt jest:
• rozbudzanie wśród uczniów lokalnych szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów kreatywności
i przedsiębiorczej postawy życiowej
• rozwój świadomości uczniów i studentów w planowaniu kariery zawodowej, w szczególności dotyczącej możliwości
prowadzenia własnego biznesu
W programie wizyt:
• prezentacja założeo i celów funkcjonowania OPN-T
• spotkania z przedsiębiorcami, którzy w OPN-T ulokowali działalnośd swoich firm
• udział w turnieju gier planszowych ukierunkowanych na rozwijanie kreatywności, umiejętności pracy zespołowej i
edukacji z zakresu przedsiębiorczości.

Kalendarium 11 wizyt uczniów i studentów w OPN-T zrealizowanych w 2015 r.:
19/02/2015 r. – wizyta w OPN-T grupy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół im. Cypriana K.
Norwida z Nowego Miasta Lubawskiego; 45 uczestników – uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym;
W ramach wizyty młodzież miała okazję spotkad się i wymienid poglądy nt. prowadzenia biznesu z
przedsiębiorcami, którzy ulokowali działalnośd firmy w Inkubatorze Biotechnologicznym OPN-T, tj. z Panią
Alicją Stachura – właścicielem firmy EXON dr Alicja Stachura oraz Panem Arturem Niedźwieckim –
właścicielem firmy Swiss Herbal Institute Artur Niedźwiecki;
26/02/2015 r. - wizyta w OPN-T grupy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół im. Cypriana K.
Norwida z Nowego Miasta Lubawskiego; 27 uczestników – uczniów klas o profilu geograficznym;
W ramach wizyty młodzież miała okazję spotkad się i wymienid poglądy nt. prowadzenia biznesu z
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przedsiębiorcami, którzy ulokowali działalnośd firmy w Inkubatorze Przedsiębiorczości OPN-T, tj. z Panem
Pawłem Grzymowiczem – prezesem WAMA SOFT Sp. z o.o., Panem Piotrem Zyskowskim – prezesem
POLGIS Sp. z o.o. oraz Panem Adrianem Kwiatkowskim – prezesem ADIONE KREATION Adrian Kwiatkowski
Sp. z o.o., S.k.;
05/03/2015 r. - wizyta w OPN-T grupy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół im. Cypriana K.
Norwida z Nowego Miasta Lubawskiego; 24 uczestników – uczniów klas o profilu informatycznotechnicznym; W ramach wizyty młodzież miała okazję spotkad się i wymienid poglądy nt. prowadzenia
biznesu z przedsiębiorcami, którzy ulokowali działalnośd firmy w OPN-T, tj. z Panem Zbigniewem
Hornikiem – właścicielem firmy SOFT-FUSION Zbigniew Hornik, Panem Marcinem Staoczakiem –
właścicielem firmy LASTLEVEL Marcin Staoczak, Panem Piotrem Mróz – współwłaścicielem firmy MASDAR
s.c. Piotr Mróz, Wojciech Wasilewski;
12/03/2015 r. - wizyta w OPN-T grupy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół im. Cypriana K.
Norwida z Nowego Miasta Lubawskiego; 43 uczestników – uczniów klas o profilu humanistycznym;
W ramach wizyty młodzież miała okazję spotkad się i wymienid poglądy nt. prowadzenia biznesu z
przedsiębiorcami, którzy ulokowali działalnośd firmy w OPN-T, tj. z Panem Tomaszem Esden-Temskim –
właścicielem firmy BRANDFLOWER Tomasz Esden-Tempski, Panią Weroniką Pieloch – właścicielką firmy
IDEATIVE Weronika Pieloch, Panem Piotrem Pacewiczem – właścicielem firmy 813 STUDIO Piotr Pacewicz;
07/05/2015 r. – 2 wizyty w OPN-T grupy studentów Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie; łącznie 125
uczestników – studentów Wydziału Nauk Technicznych (1 wizyta) oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych
(2 wizyta); W ramach wizyty studenci mieli okazję spotkad się i wymienid poglądy nt. prowadzenia biznesu
z przedsiębiorcami, którzy ulokowali działalnośd firmy w OPN-T, tj. Panem Robertem Ziehm – prezesem
firmy Visimid Ltd. Sp. z o.o. i Panem Piotrem Łukawskim – właścicielem firmy SOLVET Piotr Łukawski;
18/09/2015 r. – wizyta w OPN-T uczniów Gimnazjum nr 2 w Olsztynie; 255 uczestników – przyjętych w OPN-T w 2
turach; W ramach wizyty studenci mieli okazję spotkad się i wymienid poglądy nt. prowadzenia biznesu z
przedsiębiorcami, którzy ulokowali działalnośd firmy w OPN-T, tj. Panem Piotrem Kwasem – prezesem
firmy WELLSOFT Sp. z o.o. i Panem Wojciechem Suchowieckim – właścicielem firmy ARTNEO Wojciech
Suchowiecki;
17/11/2015 r. - wizyta w OPN-T grupy studentów Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie; 21 uczestników –
studentów Wydziału Nauk o Środowisku; W ramach wizyty studenci mieli okazję spotkad się i wymienid
poglądy nt. prowadzenia biznesu z przedsiębiorcą, który ulokował działalnośd firmy w OPN-T, tj. p.
Piotrem Kwasem - prezesem firmy WELLSOFT Sp. z o.o.;
18/11/2015 r. - wizyta w OPN-T grupy studentów Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie; 30 uczestników –
studentów Wydziału Nauk o Środowisku; W ramach wizyty studenci mieli okazję spotkad się i wymienid
poglądy nt. prowadzenia biznesu z przedsiębiorcą, który ulokował działalnośd firmy w OPN-T, tj. p.
Adrianem Pietnoczką – prezesem firmy Netland Sp. z o.o.;
16/12/2015 r. - wizyta w OPN-T grupy studentów Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie; 30 uczestników –
studentów Wydziału Nauki o Żywności; W ramach wizyty studenci mieli okazję spotkad się i wymienid
poglądy nt. prowadzenia biznesu z przedsiębiorcami, którzy ulokowali działalnośd firmy w OPN-T, tj. p.
Krzysztofem Sopyłą – prezesem firmy Ermlab Sp. z o.o.;
17/12/2015 r. - wizyta w OPN-T grupy studentów Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie; 55 uczestników –
studentów Wydziału Nauk o Środowisku, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Humanistycznego;
W ramach wizyty studenci mieli okazję spotkad się i wymienid poglądy nt. prowadzenia biznesu z
przedsiębiorcami, którzy ulokowali działalnośd firmy w OPN-T, tj. Panem Łukaszem Dudko – prezesem
firmy Good One Group Sp. z o.o.;

5.2.

ZAJĘCIA KREATYWNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

Cyklicznie organizowane w OPN-T warsztaty z robotyki oraz pokazy doświadczeo naukowych. Zajęcia
ukierunkowane na rozwój kreatywności, zdolności oraz zainteresowao naukami ścisłymi. Zajęcia prowadzone w formie
łączącej zabawę ze zdobywaniem praktycznej wiedzy i rozwijaniem twórczego myślenia. Uczestnicy zapraszani do
aktywnego udziału w proponowanych atrakcjach zyskują możliwośd odkrywania świata nauk ścisłych, nabywania i
rozwoju wiedzy nt. zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących w otaczającym świecie.
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Kalendarium 6 wydarzeo kreatywnych w OPN-T zrealizowanych w 2015 r.:
01/05/2015 r. - „2. Dzieo Szalonego Naukowca w OPN-T” zorganizowany pod honorowym patronatem Prezydenta
Olsztyna; W programie wydarzenia: strefa z robotami, 6 pokazów szalonego naukowca, 5 warsztatów
robotyki, 6 warsztatów eko doświadczeo naukowych; ok. 1720 uczestników;
31/05/2015 r. – cykl 4 warsztatów edukacyjnych zorganizowane w ramach Dnia Dziecka: „Projekt – pokój marzeo”,
„Dlaczego badamy geny”, „Ile witaminy C maja owoce”, „Wybuchy i mrożenie”; Warsztaty dla dzieci i
młodzieży w wieku 7-12 i 12-15 lat; 120 uczestników;
01/06/2015 r. - pokazy doświadczeo naukowych zorganizowane w ramach Dnia Dziecka. 3 pokazy przeprowadzone w 2
grupach wiekowych (5-6 lat – 1 pokaz, 7-12 lat – 2 pokazy); 276 uczestników – dzieci z Przedszkoli
Miejskich w Olsztynie nr 5, 19, 23 oraz Szkół Podstawowych w Olsztynie nr 1, 6, 29,30;
03/06/2015 r. – wizyta przedszkolaków w pracowni mikroskopowej OPN-T; 15 uczestników;
22-25/09/2015 r. - warsztaty doświadczeo naukowych zorganizowane w ramach 13. Olsztyoskich Dni Nauki i Sztuki. 4
warsztaty doświadczeo fizyko-chemicznych dla dzieci w wieku 6-8 lat; 120 uczestników;
06/12/2015 r. – „Mikołajki Nowych Odkrywców w OPN-T– pokazy i zabawy interaktywne dla dzieci”; W programie
wydarzenia: strefa rozrywki (m.in. warsztaty naukowe, warsztaty animacji lalkowej, strefa gier
planszowych i gier komputerowych), strefa laboratorium Twój Robot, strefa kreatywna (m.in. warsztaty
logopedyczne, warsztaty malowania bombek, mega kolorowanki, konkurs rysunkowych „rzeczy, które
zmieniają naszą przyszłośd”); ok. 2000 uczestników;

6. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM B+R i PRZEDSIĘBIORSTW, INSTYTUCJAMI
OTOCZENIA BIZNESU oraz SAMORZĄDAMI TERYTORIALNYMI
6.1.

FORMALIZACJA WSPÓŁPRACY

6.1.1. Umowy i porozumienia o współpracy z instytucjami otoczenia biznesu (IOB)
28/01/2015

r. – porozumienie o współpracy partnerskiej; Strony
Porozumienia: OPN-T, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku,
Elbląski park Technologiczny; Przedmiot Porozumienia:
stworzenie wspólnej, kompleksowej oferty wspierania rozwoju
przedsiębiorców regionu Warmii i Mazur;
01/09/2015 r. - porozumienie o współpracy partnerskiej; Strony
Porozumienia: OPN-T, PBC Media S.A.; Przedmiot
Porozumienia: nieodpłatne udostepnienie administracji oraz
Lokatorom OPN-T aplikacji mobilnej Hopla.mobi do video
obsługi klienta poprzez stronę internetową;
08/09/2015 r. – porozumienie o współpracy; Strony Porozumienia: OPN-T,
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Elbląski Park
Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku;
Przedmiot Porozumienia: współdziałanie na rzecz budowy w
Polsce Wschodniej trwałego ekosystemu innowacji, którego
elementem kluczowym ma byd utworzenie ponadregionalnej
platformy wsparcia młodych, innowacyjnych przedsiębiorców
w inkubowaniu ich pomysłów biznesowych. Partnerstwo
zawiązane w celu wspólnego przygotowania wniosku o

16

11/09/2015

16/11/2015

02/12/2015

04/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

10/12/2015

16/12/2015

dofinansowanie projektu do konkursu w ramach poddz. 1.1.1
Platformy Startowe dla nowych pomysłów Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;
r. – porozumienie o współpracy partnerskiej; Strony
Porozumienia: OPN-T, Warmiosko-Mazurska Specjalna Strefa
Ekonomiczna (WMSSE); Przedmiot Porozumienia: współpraca
w zakresie promocji miasta Olsztyna, regionu Warmii i Mazur
na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej oraz
stworzenie
wspólnej,
kompleksowej
oferty
dla
przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami w regionie;
r. – porozumienie o współpracy: Strony Porozumienia: OPN-T, Warmiosko-mazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie; Przedmiot Porozumienia: zwiększenie przepływu wiedzy
pomiędzy instytucjami w celu działania na rzecz rozwoju gospodarki Warmii i Mazur, podniesienie
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw regionu poprzez lepsze wykorzystanie potencjału
obu instytucji;
r. – porozumienie o współpracy: Strony Porozumienia: OPN-T, Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe
Warmii i Mazur; Przedmiot Porozumienia: współpraca w zakresie stworzenia i rozwoju w województwie
warmiosko-mazurskim trwałego otoczenia sprzyjającego powstawaniu oraz rozwijaniu innowacyjnych i
technologicznych przedsiębiorstw typu startup oraz promowaniu i upowszechnianiu idei innowacyjnej
przedsiębiorczości (budowa w regionie Warmii i Mazur ekosystemu startupowego);
r. - porozumienie o współpracy; Strony Porozumienia: OPN-T, Stowarzyszenie Olsztyoskich Informatyków
OLCAMP; Przedmiot Porozumienia: współpraca w zakresie budowy w regionie Warmii i Mazur
ekosystemu startupowego;
r. - porozumienie o współpracy; Strony Porozumienia: OPN-T, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Ekonomicznego Pasłęka; Przedmiot Porozumienia: współpraca w zakresie budowy w regionie Warmii i
Mazur ekosystemu startupowego;
r. - porozumienie o współpracy; Strony Porozumienia: OPN-T, Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i
Rozwoju PIONIER; Przedmiot Porozumienia: współpraca w zakresie budowy w regionie Warmii i Mazur
ekosystemu startupowego;
r. - porozumienie o współpracy; Strony Porozumienia: OPN-T, Warmiosko-Mazurska Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A.; Przedmiot Porozumienia: współpraca w zakresie budowy w regionie Warmii i Mazur
ekosystemu startupowego;
r. – umowa współpracy; Strony Umowy: Black Pearls Advisory Sp. z o.o., S.k. (fundusz kapitałowy
inwestujący w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju działalności), Gmina Miasto Elbląg – Elbląski
Park Technologiczny, Gmina Miasto Ełk – Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Gmina Olsztyn –
Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny; Przedmiot Porozumienia: współpraca w zakresie
p*oszukiwania i przekazywania informacji o możliwościach pozyskiwania kapitału spoza programów Unii
Europejskiej na rozwój działalności przedsiębiorstw, realizowanych w Polsce przez przedsiębiorców
będących rezydentami ww. Parków. Na mocy porozumienia fundusz kapitałowy Black Pearls raz na
kwartał przeprowadzał będzie w siedzibie OPN-T konsultacje z lokatorami Parku;

6.1.2. Umowy i porozumienia o współpracy z uczelniami i jednostkami naukowymi
21/09/2015 r. - porozumienie o współpracy partnerskiej; Strony Porozumienia: OPN-T, Uniwersytet WarmioskoMazurski w Olsztynie (UWM w Olsztynie); Przedmiot Porozumienia: propagowanie zainteresowania
naukami przyrodniczymi w regionie Warmii i Mazur poprzez działalnośd Koła Naukowego Hydrobiologów
UWM – OIKOS;
14/12/2015 r. – porozumienie o współpracy partnerskiej; Strony Porozumienia: OPN-T, Instytut Rozrodu Zwierząt i
Badao Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (IRZiBŻ PAN); Przedmiot Porozumienia: kooperacja
w obszarze wykorzystania wyników badao w obszarze dyscyplin naukowych realizowanych w IRZiBŻ PAN
oraz propagowanie zainteresowania naukami przyrodniczymi w regionie Warmii i Mazur na rzecz
tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych;
21/12/2015 r. – porozumienie o współpracy; Strony Porozumienia: OPN-T, Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w
Olsztynie – ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Innowacji i Transferu
Technologii (CIiTT UWM); Przedmiot Partnerstwa: współdziałanie w zakresie inicjatyw podejmowanych
w ramach projektu CIiTT UWM pt. „Enterprise Europe Network East Poland” dla wzrostu
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konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw – lokatorów OPN-T poprzez realizacje działao
związanych z międzynarodowym transferem wiedzy i technologii, a także pomoc lokatorom OPN-T w
nawiązywaniu międzynarodowej współpracy.

6.1.3. Umowy i porozumienia o współpracy z przedsiębiorstwami
18/05/2015 r. – listy intencyjne o współpracy; Przedmiot partnerstwa: współpraca z przedsiębiorstwami – lokatorami
OPN-T na rzecz przygotowania projektów wdrożenia do działalności firm innowacyjnych rozwiązao
wypracowanych w ramach 2 projektów realizowanych przez OPN-T w ramach poddz. 8.2.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , tj.:
• projektu pt. „OD POMYSŁU DO INNOWACJI – przy wsparciu OLSZTYOSKIEGO PARKU NAUKOWOTECHNOLOGICZNEGO – staże naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur,
• projektu pt. „W przygotowaniu do wdrożeo innowacji – wsparcie szkoleniowe i doradcze lokatorów
Olsztyoskiego Parku Naukowo-Technologicznego”;
Listy intencyjne zawarto z 12 przedsiębiorstwami – lokatorami OPN-T, tj.:
1) DuMaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2) EKOPLAN Wojciech Kwiatkowski
3) EKOSYSTEM Artur Wasilewski
4) GOOD ONE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5) ITeLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6) KIMIKA LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7) LASLEVEL Marcin Staoczak
8) METAL-PLUS Barbara Bielioska
9) SOFT-FUSION Zbigniew Hornik
10) SOLVET Piotr Łukawski
11) WAMA SOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
12) WELLSOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
01/12/2015 r. - porozumienie o współpracy: Strony Porozumienia: OPN-T, Artdatel Sp. z o.o. (koordynator Klastra
Mazurskie Okna); Przedmiot Porozumienia: współpraca w zakresie stworzenia i rozwoju w
województwie warmiosko-mazurskim trwałego otoczenia sprzyjającego powstawaniu oraz rozwijaniu
innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw typu startup oraz promowaniu i upowszechnianiu
idei innowacyjnej przedsiębiorczości (budowa w regionie Warmii i Mazur ekosystemu startupowego);
15/12/2015 r. - porozumienie o współpracy; Strony Porozumienia: OPN-T, Crowdfunding Sp. z o.o.; Przedmiot
Porozumienia: współpraca w zakresie budowy w regionie Warmii i Mazur ekosystemu startupowego;
15/12/2015 r. - porozumienie o współpracy; Strony Porozumienia: OPN-T, Instytut Przedsiębiorczości i Nowych
Technologii Sp. z o.o. (IPiNT Sp. z o.o.); Przedmiot Porozumienia: współpraca w zakresie budowy w
regionie Warmii i Mazur ekosystemu startupowego;
16/12/2015 r. - porozumienie o współpracy; Strony Porozumienia: OPN-T, TUCANI Sp. z o.o. (koordynator Inkubatora
przedsiębiorczości w Mragowie); Przedmiot Porozumienia: współpraca w zakresie budowy w regionie
Warmii i Mazur ekosystemu startupowego;

6.1.4. Umowy i porozumienia o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST)
09/09/2015 r. – list intencyjny podpisany z inicjatywy 3 parków naukowotechnologicznych regionu Warmii i Mazur: OPN-T, EPT, PN-T w Ełku;
Strony Partnerstwa: Województwo Warmiosko-Mazurskie, Gmina
Olsztyn, Gmina Miasto Elbląg, Gmina Miasto Ełk; Przedmiot
Partnerstwa: współpraca w zakresie stworzenia i rozwoju w regionie
Warmii i mazur otoczenia sprzyjającego powstawaniu oraz rozwijaniu
innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw typu startup;

6.1.5. Umowy partnerskie na rzecz realizacji projektów
25/11/2015 r. – umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt. „ Platforma
startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” w ramach poddz.
1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020; Strony Umowy: Miasto
Białystok – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Gmina Miasto
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Elbląg – Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Ełk – Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Gmina
Olsztyn – Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o., Park NaukowoTechnologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.;
28/12/2015 r. – umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt. „Warmiosko mazurski STARTUP INKUBATOR” w
ramach poddz. 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmiosko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Strony Umowy: Gmina Olsztyn – Olsztyoski Park NaukowoTechnologiczny, Gmina Miasto Ełk – Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Gmina Biskupiec prowadząca
Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu;

6.2.

SPOTKANIA INICJUJĄCE WSPÓŁPRACĘ

13/01/2015 r. – spotkanie z przedstawicielami Konfederacji LEWIATAN Olsztyn;
27/02/2015 r. - zainicjowane przez OPN-T spotkanie lokatora OPN-T: GP FORTIS Karol Giedryś, Paweł Podhorodecki s.c.
z prof. Robertem Wójcikiem z UWM w Olsztynie w temacie technologii budowy domów pasywnych;
04/03/2015 r. – spotkanie z przedstawicielami Warmiosko-Mazurskiej Izby Rolniczej i UWM w Olsztynie; cel: omówienie
możliwości realizacji wspólnego projektu badawczego w obszarze rolnictwa;
11/09/2015 r. – zainicjowane przez OPN-T spotkanie lokatora OPN-T: firmy SOLVET Piotr Łukawski z olsztyoska firmą
CORAB Sp. z o.o.; cel: omówienie możliwości współpracy firm, w tym w zakresie rozwoju autorskich
rozwiązao SOLVET-u w obszarze fotowoltaiki;
11/09/2015 r. – spotkanie z przedstawicielami OPEGiK Olsztyn i UWM w Olsztynie; cel: omówienie możliwości realizacji
wspólnego projektu badawczego w obszarze rolnictwa precyzyjnego;
16/10/2015 r. – zainicjowane przez OPN-T spotkanie lokatora OPN-T: firmy MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska z
prof. Markiem Adamczykiem z UWM w Olsztynie;
- spotkanie z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Olsztynie;
- spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW;
- spotkanie z przedstawicielami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;
- spotkanie z przedstawicielami Olsztyoskiego Stowarzyszenia Informatyków OLCAMP;
- spotkanie z przedstawicielami Funduszu kapitałowego Black Pearls Advisory Sp. z o.o., S.k.

7. INFORMACJA I PROMOCJA OFERTY OPN-T
7.1.

ARTYKUŁY PRASOWE, SPOTY RADIOWE I PROMOCJA W INTERNECIE

Produkcja i emisja na antenie regionalnych rozgłośni radiowych cyklu spotów informacyjno-promocyjnych nt. oferty
usługowej OPN-T, w szczególności nt. oferty OPN-T w zakresie tworzenia regionalnego ekosystemu startupowego usług dla wsparcia procesu powstawania oraz rozwijania innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw typu
startup, tj.:
 Radio Olsztyn – 2 spoty, cykl 169 emisji;
 Radio ZET Gold Olsztyn – 1 spot, cykl 125 emisji;
 Radio UWM FM – 1 spot, cykl 179 emisji;
Na bieżąco aktualizowana: strona internetowa OPN-T: www.opnt.olsztyn.pl oraz profil facebook OPN-T;
12/2015 r. – kampania promocyjna OPN-T (baner reklamowy) na stronie internetowej Gazety Olsztyoskiej
http://gazetaolsztynska.pl/
7.2. MATERIAŁY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
Opracowanie merytoryczne, graficzne oraz druk/ produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych na oferty
usługowej i bieżącej działalności OPN-T , tj. :
1) folder „Działalnośd OPN-T w 2014 r.” - 300 szt.,
2) folder produktów i usług lokatorów OPN-T (folder dostępny w wersji elektronicznej),
3) folder promocyjny OPN-T: wersja polsko- i anglojęzyczna - ogółem 1400 szt.,
4) plakaty dot. oferty OPN-T w zakresie inkubacji przedsiębiorstw – 1000 szt.,
5) plakaty dot. oferty OPN-T w zakresie inkubacji przedsiębiorstw – 5000 szt.,
6) rollup – 3 szt. i ścianka wystawowa OPN-T – 1 szt.,
7) filmy video (filmy promujące ofertę OPN-T i reportaże z wydarzeo organizowanych w OPN-T) – 15 szt.;
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7.3.

INNE NARZĘDZIA INFORMACJI I PROMOCJI

27/02/2015 r. - newsletter OPN-T nr 3 (publikowany na stronie www OPN-T i mailing do lokatorów OPN-T);
12/05/2015 r. - newsletter OPN-T nr 4 (j.w.);
17/03/2015 r. - udział w VII Nowoczesnej Giełdzie Pracy w Olsztyoskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego;
11/04/2015 r. – wizyta w OPN-T uczestników akcji „Olsztyn Aktywnie” – „Przewodnik czeka”; Wizyta w OPN-T grupy
mieszkaoców Olsztyna, którzy wraz z przewodnikiem w ramach cyklicznych spotkao odbywają wycieczki
po ciekawych miejscach Olsztyna i okolic; ok. 40 uczestników;

8. KONTROLE, AUDYTY DZIAŁALNOŚCI OPN-T
05-06/2016 r. - audyt na polecenie Prezydenta Olsztyna w zakresie dbałości o majątek
OPN-T. Wynik audytu pozytywny. Zaleceo pokontrolnych nie było;
12/2015 r. – kontrola na polecenie Prezydenta Olsztyna w zakresie poprawności
eksploatacji kotłowni gazowej OPN-T. Przesłanką kontroli była awaria.
Wynik kontroli pozytywny. Kontrola nie wykazała błędów w procesie
eksploatacji kotłowni gazowej OPN-T;
12/2015 r. kontrola kompleksowa działalności OPN-T przeprowadzona przez
Paostwową Inspekcję Pracy. W wyniku kontroli nakazano powtórne
dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Poza tym
wskazano potrzeby wprowadzenia korekt w regulaminach pracy i
zakładowego funduszu świadczeo socjalnych;
1–31/12/2015 r. - audyt działalności OPN-T w celu wydania certyfikatu
potwierdzającego spełnienie standardów jakości działania ośrodków
innowacji. Certyfikat jest konieczny, aby byd uprawnionym do
występowania w roli beneficjenta z wnioskami o dofinansowanie projektów w obszarze innowacji w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiosko-Mazurskiego 2014-2020.
OPN-T otrzymał certyfikat potwierdzający spełnianie środowiskowych standardów jakości działania
ośrodków innowacji w fazie rozwoju;
OPRACOWAŁA:
Magdalena Ben-Rynkiewicz – Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości

ZATWIERDZIŁ:
Wojciech Samulowski – Dyrektor
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Sprawozdanie z działalności Olsztyoskiego
Parku Naukowo-Technologicznego za 2017 r.
1. luty 2017 –
wizyta delegacji z
Japonii w ramach
wizyty
studyjnej
przedstawicieli
Regionalnego
Centrum
Ekologicznego
na
Europę Środkową i
Wschodnią
(REC).
Celem była wymiana
informacji
i
doświadczeo
oraz
prezentacja
zaawansowanych technologii realizujących założenie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w
Olsztynie i w regionie warmiosko-mazurskim oraz w Japonii. Uczestnikami po stronie polskiej
byli przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, MPEC.
2. luty 2017 – Konferencja
„Informatyka i edukacja –
wsparcie nauki programowania w
edukacji
formalnej
”.
Zorganizowana by poszerzyd
wiedzę nauczycieli i dyrektorów
szkół z całego województwa, z
zakresu
informatyki
i
programowania, których dzieci
uczą
się
w
szkołach.
Programowanie
jest
coraz
popularniejszym kierunkiem nauczania dla dzieci już w wieku wczesnoszkolnym. Podczas
odpowiednich zajęd dzieci uczą się syntetycznego i logicznego myślenia, które jest sednem
programowania. Podczas spotkania zostały przedstawione dobre praktyki oraz metody
nauczania, o których opowiedzieli specjalnie zaproszeni na tę okazję specjaliści m.in. z
Uniwersytetu Wrocławskiego, Warmiosko-Mazurskiego czy Polsko-Japooskiej Akademii
Technik Komputerowych. Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny jest siedzibą
kilkudziesięciu przedsiębiorstw z zakresu IT i nowych technologii, dlatego jest to naturalne
miejsce to szerzenia wiedzy na ten temat. W konferencji wzięli również udział
przedstawiciele parkowych firm. Współorganizatorem wydarzenia było Kuratorium Oświaty

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

w Olsztynie, które sprawuje opiekę i dozór na placówkami edukacyjnymi. Partnerem
natomiast były wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
marzec 2017 – Targi Cyfrowe Cebit w Hanoverze. Uczestnictwo w międzynarodowych targach
cyfrowych CeBIT 2017, 20 - 24 March Global Event for Digital Business w Hanowerze. CeBIT
to jedne z największych na świecie targów technologii IT, które odbyły się w tym roku w
partnerstwie z Japonią. Pojawiło się na nich blisko 3000 wystawców i 200 000 uczestników.
Swoje produkty reprezentowały firmy zajmujące się wirtualną rzeczywistością, internetem
rzeczy, marketingiem, dronami, systemami komputerowymi, pojazdami elektrycznymi i tym
wszystkim, co jest związane z cyfrowym światem i biznesem. W tragach wzięli udział
przedstwiciele jednej z firm z OPNT tj. Programiści sp. z o.o. Targi są doskonałym miejscem
do pozyskania klientów i prezentacji oferty przez firmy z OPNT.
marzec 2017 - Międzyanarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych Eurolab 2017.
Uczestnictwo w międzynarodowych targach Eurolab 2017, które odbyły się w dniach 2931.03.2017 w Warszawie. Targi gormadza corocznie producentów aparatury badawczej,
instytucje naukowe, laboratoria. Pracownik OPNT wziął udział w 2 wykładach : "Problemy
laboratoriów" oraz :Projektowanie laboratorium - kluczowe fazy porcesu inwestycyjnego"
kwiecieo 2017 - Infoday nt. 3. edycji Programu Akceleracyjnego MITEF Poland Spotkanie
informacyjne dla startupów z OPNT oraz regionu nt. 3. edycji Programu Akceleracyjnego MIT
Enterprise Forum Poland. W ramach programu pomocy startupom udzielą największe polskie
i międzynarodowe organizacje: PKO Bank Polski, Grupa PGNiG, Grupa KGHM, Grupa Adamed,
Intel, Visa oraz Hewlett Packard Enterprise. Dzięki grantowi przyznanemu MIT Enterprise
Forum Poland w pilotażowym konkursie ScaleUp, zrealizowanym w ramach rządowego
programu Start In Poland, startupy, które zakwalifikują się do programu, uzyskają również
szansę na dofinansowanie działalności w kwocie nawet do 200 tys. zł. oraz wsparcie w
postaci usług o wartości do 50 tys. zł.
maj 2017 – 4. Dzieo Szalonego Naukowca Wydarzenie skaładające się z 8 pokazów fizyko
chemicznych oraz 3-ch rodzajów warsztatów (każde po 6 edycji). Warsztaty tj. Fabryka
Zapchów, Warsztaty Archimedesa, Warsztaty poduszkowców. Podwykonawcą była firma
Twój Robot specjalizująca się w tego typu pokazach. Impreza trwała od godz. 10.00-16.00.
Wydarzenie promujące nauki ścisłe, skierowane do mieszkaoców Olsztyna i okolic.
maj 2017 - Wizyty studyjne młodzieży z regionu oraz studentów Uniwersytetu WarmioskoMazurskiego zwiedzili laboratoria, budynki parku oraz spotkali się z wybranymi rezydentami
OPNT, którzy zaprezentowali swoją działanośd biznesową. Liczba uczestników 300 osób.
maj 2017 - W dniu 18.05.2017 roku pracownik OPNT Lidia Trzeciakiewicz uczestniczyła
wspólnie z firma Implyweb w konferencji Infoshare Gdaosk 2017, jednym z największych
wydarzeo dla startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas konferencji odbyło się
kilkadziesiąt wykładów, które odwiedziło 7000 uczestników i 300 startupów. Delegacja OPNT
uczestniczyła m.in. w prelekcjach: Vladimir Vulic „Rewriting the Rules of Management for the
Digital World”, Brain Wong “It’s All About the Moment” , Paweł Tkaczyk “Dzieo, w którym
maszyny nas okłamią. O przyszłości storytellingu i sztucznej inteligencji”, Michał Szafraoski
„Skuteczna promocja niskim kosztem”.
czerwiec 2017 - Wizyta w OPN-T studentów UWM w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii
przestrzennej i Budownictwa prezentacja IP OPN-T; prezentacja jonosondy i GNSS; spotkanie
ze startupami

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

10. czerwiec 2017 – konferencja
„Nowe technologie i usługi IT dla
sektora publicznego
– dobre
przykłady, nowoczesne rozwiązania”.
Olsztyoski
Park
NaukowoTechnologiczny
zaprosił
wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast oraz
przedstawicieli spółek komunalnych na
konferencję
„Nowe technologie i
usługi IT dla sektora publicznego –
dobre
przykłady,
nowoczesne
rozwiązania”. Na konferencji zostały przedstawione propozycje rozwiązao IT, z których mogą
korzystad instytucje publiczne. Partnerem konferencji były: firmy Microsoft, Netland, Głobe
of Things oraz Urząd Marszałkowski Województwa warmiosko-Mazurskiego oraz Związek
Gmin Warmiosko-Mazurskich. W programie znalazły się prezentacje najlepszych praktyk oraz
nowoczesnych rozwiązao dla samorządów i jednostek publicznych. Wystąpili parkowi
rezydenci Wamasoft, Lastlevel, Globe of Things, Netland, Versoft.
Czerwiec 2017 - Spotkania z kołami naukowymi Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM- "
Przeprowadzono 3 spotkania z kołami naukowymi z Wydziału Biologii i Biotechnologii
- Koło Naukowe Biotechnologów (Katedra Fizjologii Zwierząt) – opiekun dr Agata Żmiejwsk
- Koło Naukowe Mikrobiologów (Katedra Mikrobiologii) – opiekun dr Dorota Górniak
- Koło Naukowe Biologii Komórki (Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii roślin)- opiekun
dr Katarzyna Głowacka
Łącznie w spotkaniach wzięło udział 13 studentów i 3 opiekunów, pracowników naukowych
UWM.
październik 2017- Spotkanie firm OPN-T z przedstawicielem KE ws wdrażania RPO WiM - 17
uczestników, przedstawiciele 9 firm OPN-T
październik 2017- seminarium pt. "Info Day - IPR" - spotkanie z przedstawicielami ośrodka
Enterprise Europe Network (EEN) którzy prezentowali tematykę : oferta EEN w zakresie
umiędzynarodowienia MŚP, ochrona własności inteletualnej w MŚP, Międzynarodowa
ochrona znaków towarowych. Po seminarium odbyły się konsultacje indywidualne
listopad 2017 - Współorganizacja konferencji „Narzędzia budowania wizerunku firmy w
branży spożywczej”- Konferencja współorganizaowana z Urzędem Marszalokowkim.
Poświęcona najnowszym trendom marketingu, w szczególności marketingu internetowego.
Konferencja przeznaczona dla branży spożywczej
listopad 2017 - Warmiosko-Mazurski Kongres Przyszłości 2017 - Uczestnictwo oraz prelekcja
Magdaleny Ben-Rynkiewicz w panelu Warunki Rozwoju dla Start'upów. Panel poświęcony. W
wydarzeniu uczestniczyła Beata Mędrek-Żęgota
Listopad 2017- GIS DAY - Konferencja zgromadziła wielu zainteresowanych tematyką GIS. W
ramach konferencji odbyły się wykłady specjalistów GIS oraz prezentacje najnowszych
osiągnięd z tej dziedziny.
Szkolenie „Pitch przed inwestorem” - autoprezentacji". Szkolenie zorganizowane przez
Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny było świetną okazją dla firm rezydujących w Parku
do zwiększenia swoich szans na znalezienie inwestora. Celem warsztatu było nabycie przez
uczestników umiejętności skutecznego przeprowadzenia prezentacji przed inwestorem. W

trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzieli się jak „sprzedad” swój pomysł czy produkt/usługę
inwestorom. Przedstawione zostały informacje w jaki sposób przygotowywad się do
prezentacji, na jakie aspekty prezentacji należy zwrócid szczególną uwagę. Uczestnicy
warsztatu dowiedzieli się również jak walczyd z tremą, wzbudzad zaufanie, umiejętnie
komunikowad się także za pomocą gestów i mowy ciała.
18. Listopad 2017 seminarium pn. "Sukces w
branży biotechnologicznej czy ten trud się opłaci".
Uczestnicy mieli okazję
poznad najnowsze trendy
ww. branży oraz historię
sukcesu firm Poltreg oraz
Bioetiq.

19. Listopad 2017 - szkolenie "Rynek
niemiecki - aspekty prawne działalności i
współpracy gospodarczej z niemieckim
kontrahentem ". Szkolenie poprowadził
mecenas Damian Wypior - niemiecki
adwokat, na co dzieo związany z
Kancelarią
BLPA
bunk-alliance,
specjalizujący się w problematyce
niemieckiego prawa gospodarczego.
Szkolenie zorganizowane przy współpracy Olsztyoskiego Parku Naukowo-Technologicznego
oraz Ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Warmiosko-Mazurskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A.
20. listopad 2017 - spotkanie Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza z rezydentami Parku.
Spotkanie było wynikiem poprzedniej wizyty Prezydenta Piotra Grzymowicza w Inkubatorze
Przedsiębiorczości, kiedy to powstała idea kontynuowania konsultacji. Celem spotkao było
ustalenie wspólnej platformy porozumienia i wymiany informacji między Urzędem Miasta
oraz firmami z OPN-T. Przedstawiciele poszczególnych wydziałów przedstawili plany rozwoju
miasta i wiążące się z nimi potrzeby, które w przyszłości rezydenci Parku mogliby spełnid.
Zgodnie ustalono, że obopólna współpraca mogłaby przyczynid się do polepszenia jakości
życia mieszkaoców Olsztyna.
21. Grudzieo 2017 – Mikołajki Młodych Naukowców - lsztyoskim Parku NaukowoTechnologicznym odbyły się Mikołajki Młodych Naukowców. Wydarzenie skierowane do
mieszkaoców naszego regionu. Dzieci mogły uczestniczyd w kreatywnych warsztatach
budując karmnik dla ptaków lub oryginalne ozdoby świąteczne. Dodatkowo każdy mógł
spróbowad swoich sił w taocu lub w grze na gitarze. Liczba uczestników 2500 os.

22. styczeo – luty 2017– wystawa
„Architektura 3D. Nowy wymiar druku”.
Wystawa słynnych budowli
wydrukowanych metodą 3D. Wystawa
promująca nie tylko ciekawe
architektonicznie zjawiska, lecz
promująca innowacyjną technikę druku
jaką jest druk 3D. Wystawę odwiedziło
ok. 600 uczniów.

23. marzec-maj 2017 - interaktywna wystawa matematyczna „Matematyczny Pociąg”, składająca
się z 20 zagadek logicznych przeznaczonych dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Wystawa
wypożyczona od Centrum Hewelianum w Gdaosku. Przeznaczona dla grup zorganizowanych
jak i mieszkaoców Olsztyna i okolic. Wystawa zorganizowana na potrzeby realizacji misji
kreowania kreatywnego myślenia, promowania ścisłych dziedzin nauki oraz
przedsiębiorczości. Podczas wizyty, grupy zorganizowane dowiadują się czym jest Olsztyoski
Park Naukowo-Technologiczny, jakie pełni funkcję i jaką ma rolę.

Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny
Tel.

Sprawozdanie z I półrocza 2018 r. działalności Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.


marzec 2018 - Olsztyński Park NaukowoTechnologiczny został członkiem międzynarodowej
sieci innowacji i współpracy EBN. European Business
Network to międzynarodowa sieć innowacji podmiotów
i współpracy. Sieć EBN działa od ponad 30 lat
zrzeszając ponad 200. Przynależność daje możliwość
nawiązania współpracy z nowymi podmiotami oraz umożliwienie Rezydentom Parku nawiązanie
współpracy z firmami zagranicznymi.


maj
2018
- konferencja pn.:
„Spotkanie międzynarodowe startupów
z Olsztyna i miast partnerskich”, w
której wzięli udział przedstawiciele
startupów z miast partnerskich
Olsztyna tj.: Gelsenkirchen, Łuck,
Chateoroux i Kaliningradu oraz
startup,y z Olsztyńskiego Parku
Naukowo-Technologicznego. Podczas
konferencji wymieniono doświadczenia
biznesowe oraz nawiązano współpracę
biznesową. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Prezydenta Olsztyna Piotra
Grzymowicza. Ogółem było 74 uczestników konferencji.



czerwiec 2018 - udział w konferencji członków zrzeszonych w
European Business Netwotk zorganizowanej w Luxemburgu.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz zebraniu
dobrych praktyk oraz przyjrzeniu się success story startup’ów z krajów
z całego świata. Wiedza zebrana na konferencji została przekazana
Rezydentom OPN-T.



5 czerwca 2018 – „Seminarium Badania,
Wymagania, Certyfikacja”. OPN-T wraz z firmą
Risk CE zorganizowało seminarium obejmujące
praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat zgodności
produktów z oznakowaniem CE , Dyrektywami
Nowego i Globalnego Podejścia, badaniami
produktów oraz współpracą z organami nadzoru
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Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny
Tel.

rynku. Liczba uczestników 15 osób.
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej: I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działania: 1.3
Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw
został złożony projekt pt: „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR”. Jego celem jest
wsparcie innowacyjnych MŚP województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju
działalności poprzez realizację programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP
zgodnych z potrzebami usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług
specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej. Projekt służy
stworzeniu przez ośrodki innowacji warunków wsparcia do rozwoju młodych MŚP (w tym
nowoutworzonych firm), poprzez wzmacnianie ich pozycji konkurencyjnej, warunków zwiększenia
poziomu kreacji nowych, konkurencyjnych przedsiębiorstw. Kwota wnioskowana: 4 mln. zł Obecnie
trwa ocena merytoryczna Wniosku.
 W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Platformy startowe dla nowych
pomysłów konkursu nr 1 (1/2018) na wybór projektów do dofinansowania w ramach II edycji
poddziałania 1.1.1 został złożony projekt pt. „START-UP HEROES Platforma startowa dla
nowych pomysłów”. Jego celem jest stworzenie na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego
korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze
ICT, Ekoenergetyki oraz Produkcji żywności, poprzez realizację w profesjonalnego programu
inkubacji startupów, mającego na celu wspieranie przedsiębiorczych osób w obszarze
poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego. Wnioskowana
kwota: 21 mln. zł Obecnie trwa ocena merytoryczna Wniosku
 luty 2018 – prezentacja innowacyjnych produktów firm Slavic Monsters Sp. Literacka Sp. z o.o. oraz
Emplocity przed panelem eksperckim Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 maj 2018 - Rezydenci OPN-T Literacka.pl i Emplocity otrzymały dofinansowanie w ramach
konkursu 5/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 marzec
2018
zorganizowano
konkursu pn.: „Game Lake Jam”
wspólnie z firmą Netland
(rezydent OPN-T) z branży IT,
polegający na 24 godzinnym
kodowaniu – tworzeniu gier
komputerowych. Temat gier:
„Grawitacja nie istnieje”. Było to
pierwsze wydarzenie w tej
branży w Olsztynie. Liczba uczestników 30 osób.
 Zainicjowanie i uczestnictwo w spotkaniu Dyrekcji Zespołu Szkół Elektronicznych i
Telekomunikacyjnych oraz Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie z firmami z
OPN-T – Ater Logic Sp. z o.o. i Green Miles w celu nawiązania współpracy rozwiązującej problem
braku wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników dla firm z branży produkcyjnej.
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 czerwiec 2018 - udział w wydarzeniu „Projektuję z Piotrem Grzymowiczem” – Moderatorzy Design
Thinking z OPN-T przeprowadzili warsztaty Design Thinking proponujące formę rewitalizacji
terenu przy ul. Nad Jarem w Olsztynie. Trzy grupy tworzyły trzy wizje zagospodarowania ww.
miejsca. Uczestnikami warsztatów byli studenci Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Olsztynie, Wydziału Geodezji i Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (UWM) oraz
uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.
 styczeń-maj 2018 r - Prowadzenie warsztatów Design Thinking w OPN-T. Moderatorzy metody
Design Thinking sukcesywnie prowadzili warsztaty z grupami studentów Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego przyczyniając się do powstania innowacyjnych rozwiązań z dziedziny ochrony
środowiska, technologii żywności czy też szeroko pojętej branży spożywczej. Udział w warsztatach
wzięli studenci Wydziału Ochrony Środowiska, Biologii, Biotechnologii oraz Nauk o Żywności.
Liczba uczestników - 67 osób.
 Maj 2018 - Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny został objęty programem IBM Corporate
Service Corps. Jest to globalna inicjatywa pro bono, której celem jest wniesienie wkładu w
zrównoważony rozwój krajów rozwijających się, poprzez dostarczanie wysokiej jakości doradztwa.
 Zorganizowanie
wystawy
pod
nazwą „Na zdrowie” w dniach
02.10.2017 – 26.02.2018 .Wystawa,
złożona z 20 interaktywnych
stanowisk
pozwalających
na
aktywne poznanie ciała ludzkiego.
Wystawę obejrzało około 3.550
osób.
 Zorganizowanie
wystawy
pod
nazwą „Nie wahaj się, baw się” w
dniach 27.02.2018 – 05.06.2018.
Wystawa złożona z 17 interaktywnych stanowisk opartych na podstawowych prawach fizyki. Każde
ze stanowisk było fizyczną zagadką, która pozwalała na praktyczną, interaktywną naukę fizyki.
Wystawę obejrzało około 2.500 osób.
 „ Dzień Szalonego Naukowca” był imprezą otwartą w dniu 01.05.2017 r. i zarazem piątą edycja tej
imprezy. Celem imprezy było promowanie nauk ścisłych oraz logicznego myślenia. Dzień
Szalonego Naukowca dał możliwość kreatywnego spędzenia majówki we wspólnym gronie
rodzinnym. Ogółem odwiedziło imprezę około 2.500 osób, które stanowiły dzieci z rodzicami,
opiekunami.
 Cykliczne organizowanie warsztatów doświadczeń naukowych „Sam Odkrywam Świat”. Zajęcia
ukierunkowane na rozwój kreatywności, zdolności oraz zainteresowań naukami ścisłymi. Liczba
uczestników: ponad 200 dzieci.
 OPN-T organizuje także spotkania w odpowiedzi na zainteresowanie i indywidualne zgłoszenia
zorganizowanych grup szkolnych i studenckich. W programie spotkań, uczniowie i studenci poznają
ofertę usług inkubatora przedsiębiorczości i inkubatora biotechnologicznego OPN-T, warunki
lokalowe inkubatora i laboratoriów OPN-T oraz mają okazję spotkać się z przedsiębiorcami Parku.
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Usługa z zakresu organizacji w OPN-T wizyt zorganizowanych grup młodzieży szkolnej i
studentów. Liczba uczestników: 180 osób.
 Kwiecień 2018 – współorganizacja Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego wraz z UWM
Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Celem było przedstawienie oferty inkubatora
OPN-T, w szczególności oferty laboratorium molekularnego studentom i pracownikom UWM;
zaproszenie kół naukowych do podjęcia prac badawczo-rozwojach w laboratorium molekularnym w
OPNT w roku akademickim 2018/2019; rozważenie możliwości wykorzystania aparatury badawczej
OPNT do prowadzenia projektów rozwojowych przez studentów.
 OPN-T organizuje doradztwo w odpowiedzi na indywidualne potrzeby i oczekiwania zgłaszane
przez adresatów wsparcia. Usługa świadczona na bieżąco przez pracowników administracji OPN-T
oraz przez ekspertów zewnętrznych.
Zakres usługi doradztwa w aspekcie świadczonym przez ekspertów zewnętrznych to:
- prawo w działalności mikro i małego przedsiębiorstwa,
- podjęcie działalności gospodarczej,
- prawo własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstwa i obrót gospodarczy,
- finanse w działalności mikro i małego przedsiębiorstwa,
- marketing w działalności mikro i małego przedsiębiorstwa,
- zarządzanie i organizacja pracy w mikro i małym przedsiębiorstwie,
- zarządzanie projektem innowacyjnym w przedsiębiorstwie.
Zorganizowano indywidualne doradztwo rzecznika patentowanego w zakresie ochrony własności
intelektualnej dla przedsiębiorstw - lokatorów OPN-T.
 Wizyta studyjna młodzieży z krajów nadbałtyckich, wydarzenie w ramach pn.: „XVI Forum
Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku” miało na celu wymianę informacji i
doświadczeń oraz prezentację swoich innowacyjnych produktów, zaprezentowanych przez
lokatorów OPN-T: Slavic Monsters oraz Sal Multirotor Powerline Stringing. Ogółem w wydarzeniu
wzięło udział 30 osób.
 W maju 2018 przy współorganizacji z Fundacją Uniwersytet Dzieci zostały zorganizowane wykłady
biznesowe dla młodzieży (8 spotkań) pn.: „Biznes - zbuduj startup, który pozytywnie zmieni twoje
otoczenie”. Celem spotkania było zainicjowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.
W spotkaniu wzięło udział 18 osób.
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