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Park Naukowo-Technologiczny

Projekt Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu
Zielonogórskiego współfinansowany jest ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
(Priorytet 2: Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmacnianie potencjału innowacyjnego,
Działanie 2.4: Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw).
Centrum Logistyczne PNT i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki zostało oddane do użytku w kwietniu 2011 r. Od
tego czasu działa jako instytucja otoczenia biznesu w województwie lubuskim. W trakcie funkcjonowania Centrum
Logistycznego PNT zorganizowano: seminaria i szkolenia
dla MSP regionu, spotkania branżowe dla firm

działających w branżach: IT, odnawialnych źródeł energii,
biomedycznych, spotkanie integracyjne dla jednostek otoczenia biznesu, konferencję dla MSP na temat oferty badawczej PNT i komercjalizacji wyników badań. W Centrum
Logistycznym PNT UZ swoją siedzibę mają: Lubuski Park
Przemysłowo-Technologiczny, Aglomeracja Zielonogórska, Lubuskie Trójmiasto oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ.
Pozostałe obiekty PNT znajdują się w fazie inwestycyjnej. Trwają roboty budowlano-montażowe oraz prace
związane z zagospodarowaniem terenu przy obiektach:
Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii, Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka oraz
Inkubatora Technologicznego, Centrum Technologii Informatycznych oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Planowane terminy zakończenia prac budowlanych to październik
2013 r. Jednocześnie trwają prace mające na celu uzbro-
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jenie terenu przyległego, który umożliwi wpięcie obiektów
do sieci elektrycznej, światłowodowej i kanalizacyjno-sanitarnej oraz budowa dróg dojazdowych do budynków.
W kwietniu 2013 r. rozpoczęła się procedura przetargowa
na zakup aparatury dla obiektów Parku Naukowo-Technologicznego. Przetarg ten obejmuje dostarczenie najwyższej
klasy urządzeń dla Centrów Naukowo-Badawczych PNT. W
październiku 2013 r. rozpoczną się procedury przetargowe
mające na celu wyposażenie obiektów w meble i urządzenia biurowe.
Równolegle w czasie realizacji powyższych zadań wykonywane są również:
- sieć gazowa, której wykonawcą z ramienia Dolnośląskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec jest firma HYDROBUD Jerzy Kołek z siedzibą w Nowej Soli
- sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej dla których inwestorem jest ZWiK Zielona Góra Sp. z
o.o.
Uniwersytet Zielonogórski spodziewa się, że wszystkie
prace inwestycyjne w Parku Naukowo-Technologicznym zakończą się w I kwartale 2014 r. Pod koniec roku rozpocznie
się intensywna promocja PNT UZ w zakresie oferty badawczej dla MSP oraz wynajmu powierzchni dla młodych firm o
potencjale innowacyjnym i technologicznym.
Całość inwestycji to koszt ok. 70 mln zł, z czego 85 proc.
dofinansowania stanowią środki z Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego, a pozostała kwota to wkład własny Uczelni. Dzięki dobrej współpracy i wsparciu z Urzędu
Miasta Zielona Góra, Uczelnia otrzymała dotację finansową od Miasta w wysokości 4,9 mln zł na PNT (na pokrycie
wkładu własnego).
Kluczowym celem Parku Naukowo-Technologicznego będzie komercjalizacja
wyników badań naukowych
poprzez dwustron-
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ny transfer wiedzy: z ośrodka badawczego do przemysłu
oraz tworzonych nowych rozwiązań technologicznych na
potrzeby MSP.
Współpraca z firmami będzie opierała się na realizacji:
badań zleconych, wspólnych projektów wdrożeniowych –
finansowanych z różnych źródeł (fundusze unijne, środki
z programów ministerialnych, fundusze własne firm), organizacji: szkoleń specjalistycznych, seminariów branżowych oraz udostępnieniu aparatury i powierzchni inkubatorowej. Warto podkreślić, że powierzchnia ta będzie udostępniana w: inkubatorze przedsiębiorczości powierzchnia
biurowa, produkcyjna, magazynowa, w inkubatorze technologicznym (który zostanie wydzielony w obiekcie Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka) oraz
w Centrach Naukowo-Badawczych pojedyncze pomieszczenia dla firm intensywnie rozwijających się technologicznie.
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielono-górskiego staje się najbardziej interesującym terenem inwestycyjnym w województwie. Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne,
które systematycznie są uzbrajane dzięki środkom unijnym
oraz zaangażowaniu Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Tereny położone w Nowym Kisielinie i należące
do LPPT objęte są specjalną strefą ekonomiczną, co stanowi dodatkowy atut dla firm, które chcą zainwestować
i ulokować się w Parku. Wartością dodaną dla inwestorów
jest fakt, że w najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane będą
3 ośrodki badawcze o tematyce: budownictwa zrównoważonego, odnawialnych źródeł energii, biotechnologii, nanotechnologii oraz szeroko rozumianych technologii informatycznych.

