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Radny Rady Miasta Olsztyna

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą promocji gospodarczej Olsztyna,
przekazuję jak poniżej:
Aktualnie trwają analizy co do umiejscowienia komórki promocji gospodarczej oraz
zakresu jej działania, spełniającego wymaganiom nowoczesnego i kreatywnego poszukiwania
i obsługi inwestorów.
Ad 1.
Plan działania Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego wynika z realizacji
Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2020.
Statutowe kierunki działania Parku wiążą się ściśle z celami strategicznymi,
wskazanymi przez organ właścicielski, tj. Gminę Olsztyn, na których realizację składają się
cele operacyjne, pokrywające się ze statutowymi celami i działaniami Parku.
Działania statutowe OPN-T realizowane są poprzez:
1. kompleksową obsługę przedsiębiorców z różnych branż oraz interesariuszy
regionu w zakresie:
- źródeł finansowania przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej (umowy
partnerskie/współpracy z instytucjami finansowymi)
- korelacji biznesu z instytucjami finansowymi, uświadamiania zasad funkcjonowania
poszczególnych instrumentów finansowych;
2. organizowanie spotkań, konferencji oraz doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie
możliwości przygotowania i realizacji projektów innowacyjnych;
3. pozyskiwanie wiedzy o przedsiębiorstwach, przygotowywanie informacji o ofercie
współpracy między nauką a biznesem;
4. aktywizację przedsiębiorstw w zakresie tworzenia sieci współpracy, wskazywania
korzyści płynących z innowacji, informowania o możliwych źródłach i sposobach
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finansowania projektów innowacyjnych;
5. tworzenie platform wymiany doświadczeń.
Realizowane cele operacyjne strategii rozwoju miasta:
•
B1: Wysokiej jakości edukacja przedsiębiorczości;
•
B2: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
•
B3: Skuteczna promocja gospodarcza;
•
Cl Olsztyn - przyjazne środowisku centrum innowacyjności i nowoczesnych
technologii;
C2 : Przekształcanie Olsztyna w wyspecjalizowany ośrodek biznesowych usług
zewnętrznych;
•
C3: Olsztyn centrum inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur - ten cel
operacyjny jest komplementarny do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Cele są corocznie monitorowane.
Ad 2.
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny będzie intensyfikował, rozwijał nową
i rozszerzał dotychczasową współpracę z różnymi organizacjami, głównie z Warmii i Mazur
w kwestii inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur, tj.:
•
ze środowiskiem nauki
z wydziałami Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, z Instytutem Rozrodu i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Wyższą Szkołą
Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego:
•
z instytucjami otoczenia biznesu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii
UWM, Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego, Warmińsko-Mazurską Spe
cjalną Strefą Ekonomiczną;
z instytucjami finansowymi;
z parkami technologicznymi (w zakresie realizacji projektów UE);
organizacjami pozarządowymi i gospodarczymi.
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny został utworzony jako płaszczyzna
współpracy nauki i biznesu w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim we
z organizacjami wspierającymi. W efekcie ma być
współpracy i partnerstwie
kompleksowym ośrodkiem naukowo-badawczym, generującym transfer innowacji i nowych
rozwiązań technologicznych. OPN-T jest i będzie kluczowym miejscem rozwoju wysokich
technologii dla regionalnej gospodarki.
OPN-T realizuje dwa projekty z dofinansowaniem UE:
„STARTUP HEROES - platforma dla nowych pomysłów” (instytucją pośred
1.
niczącą jest PARP). Projekt ten zakłada stworzenie do 31.08.2023 na obszarze woj. warmiń
sko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przed
siębiorstw w obszarze ICT, ekoenergetyki oraz produkcji żywności poprzez realizację indy
widualnego programu inkubacji Start-upu.
Obecnie jest realizowany drugi z pięciu cyklów inkubacji. Efektem projektu będzie
wsparcie przez platformę 132 nowych przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest wspólnie z
Parkiem Naukowo -Technologicznym w Ełku.
2.
„STARTUP INKUBATOR”. Celem projektu jest osiągnięcie zdolności samo
dzielnego działania na rynku 53 innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
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województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju działalności (do 3 lat),
poprzez realizację w okresie maj 2019 - kwiecień 2021 przez cztery ośrodki innowacji War
mii i Mazur programu inkubacji przedsiębiorstw, służącego dostarczeniu MSP zgodnych z
potrzebami usług dla bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju
produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej.
Projekt jest realizowany w partnerstwie przez cztery ośrodki zajmujące się na co dzień
wsparciem biznesu: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny (lider), Park NaukowoTechnologiczny w Ełku (partner), Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu (partner),
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (partner).
Poprzez wspomniane wyżej projekty/programy OPN-T wpłynie na inkubację 183
firm, bazujących na unikalnym pomyśle, i przyczyni się do rozwoju gospodarki w regionie,
budując jego konkurencyjność, będąc w ten sposób prekursorem działań B+R dla gospodarki
regionu.
Ad 3.
Monitoring Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2020 oraz działań OPN-T odbywa w
cyklach rocznych. OPN-T dostarcza informacje z tego zakresu do Urzędu Miasta .
Ad 4.
Radę Naukową tworzą przedstawiciele olsztyńskich wyższych uczelni i lokalnych
przedsiębiorstw-oto jej skład:
•
prof, dr hab. inż. Paweł Brzuzan - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie (specjalizacja: ochrona środowiska) - przewodniczący Rady,
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki
dr Lucyna Kwiatkowska
i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego (specjalizacja: zarządzanie), wiceprzewod
nicząca Rady,
•
dr hab. inż. Marek Adamczak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(specjalizacja: biotechnologia),
•
mgr inż. Marek Adamowicz - Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego (specjalizacja: informatyka),
•
dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski, prof. UWM - Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie (specjalizacja: informatyka),
•
dr Dariusz Gibasiewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (spe
cjalizacja: prawo),
•
dr inż. Tomasz Jeliński - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej
Akademii Nauk w Olsztynie (specjalizacja: biotechnologia),
•
prof, dr hab. Roman Kisiel - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(specjalizacja: ekonomia),
•
prof, dr hab. inż. Andrzej Krankowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie (specjalizacja: geodezja),
•
dr Stanisław Szmitka - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej w Olsztynie (specjalizacja: ekonomia).
•
dr inż. Przemysław Chojnowski - Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe
Olmex S.A.
prof dr hab. inż. Robert Wójcik - Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Bu
dowli UWM
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Bronisław Reddig - Michelin Polska S. A.
Kadencja Rady Naukowej trwa do 6 marca 2021 roku.
Ad 4.
Rada Naukowa nie opracowała strategii działania OPN-T.

Z poważaniem,
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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