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Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) 

jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. 
Obejmuje powierzchnię ponad 200 hektarów, na której współistnieją trzy powiązane ze sobą 
komponenty: park przemysłowy, park technologiczny i park naukowo-badawczy. 

Nasza oferta daje inwestorom możliwość zlokalizowania działalności 
w dynamicznie rozwijającym się mieście – ośrodku 
o dużym potencjale gospodarczym, położonym w centrum Polski i Europy, 
gdzie silnie rozwinięte środowisko akademickie 
i doświadczone zasoby ludzkie to gwarancja dostępu 
do wysoko wykwalifikowanej kadry dla każdego Klienta. 

Jesteśmy wspólnym przedsięwzięciem władz samorządowych Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A., 
powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.

Kim jesteśmy
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Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny zlokalizowany jest w Płocku – mieście położonym 
w północno-zachodniej części województwa mazo wieckiego. Tereny inwestycyjne oraz nasza 
siedziba z kompleksem administracyjnym usytuowane są w północnych granicach miasta, 
w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego i siedziby PKN ORLEN S.A. 

Naszym atutem jest centralne położenie w stosunku do stolic 
państw Europy Środkowo-Wschodniej i największych miast Polski. 
Stąd jest wszędzie blisko. Najważniejsze aglomeracje miejskie 
i centra gospo darcze środkowej Polski, takie jak Warszawa, Łódź 
czy Toruń, znajdują się w odległości około 100 km od Płocka.

W pobliżu Płocka przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, a infrastruktura komunikacyjna 
jest stale rozwijana. Niedaleko miasta przecinają się dwie drogi międzynarodowe: Nr 1 Gdańsk 
– Ostrawa i Nr 2 Moskwa – Berlin. Wkrótce zostanie ukończona budowa autostrad A-1 Północ 
– Południe oraz A-2 Wschód – Zachód, które będą krzyżować się koło Płocka, a także droga 
ekspresowa S-10 Warszawa – Szczecin. 

Dojazd do największego w Polsce Międzynarodowego Lotniska Chopina w Warszawie zajmuje 
tylko 2 godziny, a planowany regionalny port lotniczy w Modlinie będzie osiągalny w zaledwie 
45 minut. W położonym o niespełna godzinę jazdy Kutnie znajduje się duży międzynarodowy 
węzeł kolejowy. W Płocku działa też lotnisko, które może przyjmować małe samoloty i śmigłowce. 

Gdzie jesteśmy



4

Dokąd zmierzamy

Naszą misją jest stworzenie oraz trwały rozwój liczącego się w Europie ośrodka gospodar czego, 
bazującego na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w którym jego lokatorzy znajdą dogo dne 
warunki dla prowadzenia biznesu. Chcemy być miejscem kreującym i wspomagającym procesy 
gospodarcze oparte na innowacyjnych projektach oraz programach naukowo-badawczych, 
które doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności rynkowej naszych Klientów. Naszym 
celem jest zbudowanie spójnego obszaru, gdzie nauka, badania i wiedza wykorzystywane 
są dla wytwarzania najnowszych produktów, technologii i usług. 

Już dziś oferujemy możliwość zlokalizowania inwestycji w dynamicznie 
rozwijającym się mieście o dużym potencjale gospodarczym i kadrowym. 

Nasz profil

Profil wyjściowy PPPT definiowany jest przez podstawową działalność PKN ORLEN S.A., Basell 
Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i PCC Rokita S.A., a także istniejący lokalny potencjał produkcyjno-
-przemysłowy i naukowo-badawczy w zakresie gospodarki związanej z chemią i dziedzinami 
powiązanymi, ochroną środowiska, gospodarką odpadami i recyklingiem, logistyką, usługami 
finansowymi i badawczo-rozwojowymi czy informatyką i telekomunikacją. Baza surowcowa 
i produktowa jaką oferuje Grupa ORLEN oraz firmy z najbliższego otoczenia gospodarczego 
PPPT pozwalają na lokalizację i prowadzenie działalności przedsiębiorstw szerokiego wachlarza 
branż przemysłowych, produkcyjnych i usługowych.

Misja
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Park nowoczesnych usług biznesowych

Naszą ofertę dedykujemy inwestorom sektora nowoczesnych usług dla biznesu, planu-
jącym uruchomienie centrów outsourcingu procesów biznesowych (BPO – Business 
Process Outsourcing Centres), centrów usług wspólnych (SSC – Shared Services Centres) 
lub centrów kompetencji (Centres of Excellence).

Do końca roku 2013 zrealizujemy nowoczesny kompleks obiektów Centrum Usług Biznesowych, 
wykonanych w najwyższych standardach budowlanych, technologicznych i jakościowych, 
przeznaczony dla lokalizacji działalności inwestorów BPO i SSC. Centrum zostanie usytuowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie PKN ORLEN S.A., spółek Grupy ORLEN a także czołowych europej-
skich i polskich firm produkcyjnych oraz usługowych branży chemicznej. Obiekty znajdować 
się będą w miejscu oddalonym zaledwie o 5 minut jazdy od Politechniki Warszawskiej – Szkoły 
Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku. Podróż do centrum miasta zajmie stąd tylko 
10 minut jazdy samochodem. Lokalizacja kompleksu jest korzystnie skomunikowana z War-
szawą, Łodzią i Toruniem poprzez sieć istniejących szlaków drogowych. Ukończone wkrótce 
autostrady i drogi ekspresowe, których przebieg planowany jest w pobliżu Płocka, zapewnią 
łatwy i  komfor towy dojazd do Centrum. Międzynarodowe Lotnisko Chopina w Warszawie 
odda lone jest stąd o niespełna 2 godziny jazdy, a powstające regionalne lotnisko w Modlinie 
będzie osiągalne w zaledwie 45 minut. 

Oferta dla inwestorów BPO/SSC 
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W skład Centrum Usług Biznesowych wejdą obiekty: 
Centrum Usług Korporacyjnych i Data Center 
o wyspecjalizowanych funkcjach dla realizacji usług 
i procesów outsourcingowych. 

Centrum Usług Korporacyjnych to trójskrzydłowy budynek klasy A o powierzchni użytkowej 
około 9.500 m2, przygotowanej do prowadzenia procesów finansowych, księgowych, IT, 
zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży i zakupów czy szeroko pojmowanych procesów 
wiedzy. Budynek wyposażony będzie w nowoczesne powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, 
sale typu open space oraz powierzchnie wspólnego użytkowania. Wszystkie pomieszczenia 
charakteryzować się będą doskonałą jakością wykończenia wnętrz, z wszechstronnym serwi-
sem technicznym, klimatyzacją, centralnym monitoringiem, niezawodnym systemem tele-
komunikacyjnym, kontrolą wilgotności powietrza oraz podwójnym zasilaniem lub awaryjnym 
systemem podtrzymywania napięcia. Nowoczesne, szybkobieżne windy zapewnią sprawną 
komunikację wewnątrz budynku. Obiekt zasilany będzie wszystkimi niezbędnymi mediami 
a teren wokół budynku zagospodarowany zostanie wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi, 
parkingami oraz zielenią.

Centrum Usług Biznesowych jest częścią szerszego programu rozwojowego Płockiego Parku 
Przemysłowo -Technologicznego, umieszczonego na liście projektów kluczowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 i współfinansowanego 
środkami Unii Europejskiej. 
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Data Center to dwa wolnostojące obiekty o powierzchni maksymalnej około 3.500 m2, ofero-
wanej inwestorom operującym w branży outsourcingu usług informatycznych i związanych 
z nią usługami badawczo-wdrożeniowymi.

Obiekt technologiczny Data Center spełniać będzie funkcję elektronicznego ośrodka oblicze-
niowego klasy Tier III, zaprojektowanego jako jednokondygnacyjny budynek z wydzieloną:

częścią techniczną – komorą serwerowni o powierzchni całkowitej około 1.000 m2, z zapleczem 
technicznym obsługującym systemy klimatyzacji, zasilania i bezpieczeństwa dla serwerowni,
częścią socjalno-biurową i magazynową, z pomieszczeniami dla obsługi technicznej 
infrastruktury ośrodka.

Obiekt badawczo-administracyjny Data Center to budynek klasy A o powierzchni użytkowej 
około 2.500 m2, wyposażony w nowoczesne powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, 
sale typu open space oraz powierzchnie wspólnego użytkowania. Wszystkie pomieszczenia 
charak teryzować się będą doskonałą jakością wykończenia wnętrz, z wszechstronnym ser-
wisem technicznym, klimatyzacją, centralnym monitoringiem, niezawodnym systemem tele-
komunikacyjnym, kontrolą wilgotności powietrza oraz podwójnym zasilaniem lub awaryjnym 
systemem podtrzymywania napięcia. Nowoczesne, szybkobieżne windy zapewnią sprawną 
komunikację wewnątrz budynku. Obiekt zasilany będzie wszystkimi niezbędnymi mediami 
a teren wokół budynku zagospodarowany zostanie wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi, 
parkingami oraz zielenią.
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Szkieletowa konstrukcja obiektów Centrum Usług Biznesowych 
pozwoli naszym Klientom na nieograniczone możliwości aranżacyjne 
powierzchni a jego skrzydła lub piętra mogą być użytkowane 
jako samodzielne funkcjonalne obszary. 

Płock to miasto młodych ludzi – ponad 1/4 mieszkańców nie przekroczyła dwudziestego roku 
życia. Środowisko naukowe i akademickie liczy tutaj około 20 tysięcy osób. W Płocku funkcjonują 
uczelnie wyższe: Politechnika Warszawska w Płocku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.

Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki korzystania z nowoczesnych obiektów położonych w cen-
trum Polski i Europy. Nasi Klienci mogą także skorzystać z programu ulg inwestycyjnych oraz 
ze  specjalnie dedykowanego pakietu HR, który obejmuje organizację rekrutacji i szkolenia 
kadr bezpośrednio dla indywidualnych potrzeb inwestora. We współpracy z Centrum Edu-
kacji Sp. z o.o., a także z lokalnymi instytucjami rynku pracy, zagwarantujemy pracowników 
o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. 

Jesteśmy Parkiem Nowych Możliwości dla Klientów branży 
nowoczesnych usług i procesów outsourcingowych dla biznesu.
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Politechnika Warszawska – Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

ekonomia – rachunkowość – informatyka – języki obce
REALIZACJA PROGRAMÓW STUDIÓW oraz SZKOLEŃ

DEDYKOWANA POTRZEBOM INWESTORA

CENTRUM EDUKACJI Sp. z o.o. – SZKOLENIA, KURSY, STUDIA PODYPLOMOWE

CZAS REALIZACJI INWESTYCJI = CZAS KIERUNKOWEGO WYKSZTAŁCENIA KADR 

Ekonomia
Rachunkowość

16 500

1 700

2 800

200

5 000

500

102 ooo

11 ooo

Informatyczne

2002-2010

w latach

2009/2010

Językowe Ogółem

LICZBA STUDENTÓW NA WYBRANYCH KIERUNKACH STUDIÓW W PŁOCKU

POTENCJAŁ KADROWY PŁOCKA

Wszystkie płockie uczelnie wyższe posiadają bogatą ofertę 
studiów magisterskich i podyplomowych w zakresie nauk ekonomicznych, 
zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, przedsiębiorczości, 
informatyki i technik informacyjnych oraz języków obcych. 
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Park nauki i badań

Naszą ofertę kierujemy także do inwestorów działających w szeroko rozumianym sektorze 
usług badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

Do końca 2013 roku wybudujemy nowoczesny kompleks Laboratorium Centralnego o powierz-
chni około 6.500 m2, który składać się będzie z  obiektu laboratorium z pomieszczeniami 
technologicznymi o  powierzchni użytkowej około 5.400 m2 oraz obiektu administracyjnego 
klasy A o powierzchni całkowitej około 1.100 m2 z klimatyzacją wszystkich pomieszczeń, 
centralnym monitoringiem, salami konferen cyjnymi, powierzchniami wspólnego użytkowania 
i  okablowaniem strukturalnym. Kompleks laboratoryjny zasilą wszystkie niezbędne media 
a zagospodarowanie terenu wokół obiektów obejmować będzie budowę wewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych, parkingów oraz tere nów zieleni urządzonej.

Oferujemy nowe możliwości dla Klientów 
branży naukowo-badawczej i wdrożeniowej. 

Laboratorium Centralne jest częścią szerszego programu rozwojo wego Płockiego Parku Prze-
mysłowo-Technologicznego, umieszczonego na  liście projektów kluczowych Regio nalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 i współfinansowanego 
środkami Unii Europejskiej. 

Oferta dla inwestorów B+R 
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Park przemysłu i produkcji

Nasza oferta obejmuje również tereny inwestycyjne podzielone na strefy o profilu usługowo-
-produkcyjnym oraz produkcyjno- przemysłowym dla inwestorów zainteresowanych ulokowaniem 
ośrodków przemysłu i produkcji. Strefy inwestycyjne PPPT położone są w bezpośrednim sąsie-
dztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN S.A., spółek Grupy ORLEN a także 
czołowych europejskich i polskich firm produkcyjnych oraz usługowych branży chemicznej. 

Od centrum miasta strefy dzieli zaledwie 10 minut jazdy samochodem. Tereny są korzys tnie 
skomunikowane z Warszawą, Łodzią i Toruniem poprzez sieć istniejących szlaków drogowych. 
Ukończone wkrótce autostrady i drogi ekspresowe, których przebieg planowany jest w pobliżu 
Płocka, zapew nią łatwy i  komfortowy dojazd do stref. Międzynarodowe Lotnisko Chopina 
w Warszawie oddalone jest stąd o niespełna 2 godziny jazdy, a powstające regionalne lotnisko 
w Modlinie będzie osiągalne w niespełna 45 minut.

Dla wielu inwestorów sektora przemysłu i produkcji 
już okazaliśmy się Parkiem Nowych Możliwości. 
W strefach inwestycyjnych PPPT swoje przedsięwzięcia ulokowały firmy 
z branży chemicznej, przetwórstwa chemicznego, ogólnobudowlanej, 
montażowej, obróbki metali, recyklingu czy inżynieringu maszyn 
i urządzeń przemysłowych. 

Oferta dla inwestorów przemysłowych 
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Grunty inwestycyjne

STREFA I (ok. 38 ha), II (ok. 21 ha)
to w części uzbrojone tereny przeznaczone na działalność przemysłową, produkcyjną, techno-
logiczną i badawczo-wdrożeniową z uwzględnieniem produkcji chemicznej, biochemicznej, 
przetwórstwa produktów ropy naftowej oraz surowców powstałych z produkcji ropy naftowej.

STREFA III (ok. 40 ha), IV (ok. 33,5 ha), V (ok. 28,5 ha), VI (ok. 14 ha)
to tereny przeznaczone na działalność produkcyjną, administracyjno-biurową, naukową, 
usługową oraz technologiczną, uzbrojone we wszystkie media niezbędne do prowadzenia 
działalności gospodarczej: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazo-
ciągowe, tele komunikacyjne oraz energię elektryczną. Płynny wjazd i wyjazd ze stref zapew-
nia wewnętrzna sieć komunikacyjna dróg asfaltowych o łącznej długości 9,3 km, połączona 
bezpo średnio z ulicami miasta w 7 punktach wylotowych. 

STREFA VII (ok. 24 ha) 
wykorzystywana jest w całości pod działalność gospodarczą spółek otoczenia biznesowego 
Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

STREFA VIII (ok. 3,5 ha), IX (ok. 4,3 ha) 
przeznaczone dla indywidualnych inwestycji PCC Exol S.A. – wytwórni etoksylatów oraz 
Flexpol Sp. z o.o. – zakładu wytwarzającego orientowane folie polipropylenowe typu BOPP.
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Programy wsparcia

Oferujemy pakiety pomocowe
Inwestorzy PPPT mogą liczyć na atrakcyjne samorządowe programy wsparcia obejmujące: 

zwolnienie z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w Płockim Parku 
Przemysłowo-Technologicznym na okres od 10 do 15 lat, 
zwolnienie z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębior-
ców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Miasta 
Płocka na okres od 5 do 15 lat.

Inwestycjom na obszarze PPPT może być przyznany status specjalnej strefy ekonomicznej, 
co oznacza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o zwolnienie z podatku dochodowego.   

Proponujemy również kompleksowy pakiet pomocowy w zakresie pozyskiwania zasobów ludz-
kich, który obejmuje organizację rekrutacji i szkolenia kadr zgodnie z oczekiwaniami inwestora.

Kompleksowo obsługujemy inwestorów
Oferujemy profesjonalną obsługę na etapie przygotowania i realizacji inwestycji oraz szerokie 
wsparcie w zakresie konsultacji technicznych, projektowania architektonicznego i technicz-
nego. Ułatwiamy przedsiębiorcom dostęp do funduszy UE w trakcie procesu aplikacyjnego. 
Współpracujemy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi i wspieramy inwestorów, którzy inwes-
tując w PPPT zdecydują się na objęcie inwestycji obszarem specjalnej strefy ekonomicznej.

Dlaczego My
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Korzystając z naszego doświadczenia każdy inwestor efektywnie 
i w optymalnym terminie zrealizuje swoje plany inwestycyjne.

Funkcjonujemy w unikalnym otoczeniu biznesowym
Bezpośrednie sąsiedztwo Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego to szczególne boga-
ctwo europejskiej czołówki firm z branży rafineryjnej, petrochemicznej, chemicznej oraz sektora 
produkcji i usług. 

Partnerstwo biznesowe Grupy ORLEN może doskonale stymulować rozwój gospodarczy firm 
operujących w różnych sektorach przemysłu. Możliwość współpracy z liderami branżowymi 
stwarza obecnym i przyszłym inwestorom niepowtarzalne możliwości synergii działań i uzyskania 
efektów lepszych niż gdziekolwiek indziej.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem
Jako pierwszy park przemysłowo-technologiczny w Polsce podpisaliśmy porozumienie partner-
skie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) o wspólnych działaniach 
marketingowych i promocyjnych dla wzmocnienia procesów pozyskiwania inwestorów. PAIiIZ 
doceniła także teren inwestycyjny PPPT, przyznając mu w 2007 roku I miejsce w województwie 
mazowieckim w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal”.
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Gwarantujemy wsparcie szkoleniowe
Nasi inwestorzy mogą korzystać z usług Centrum Edukacji Sp. z o.o., placówki szkoleniowo-
-konsultingowej z udziałem kapitałowym Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A., 
która oferuje szeroką gamę szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, kursów doskona-
lenia zawodowego oraz kursów językowych na wszystkich poziomach nauczania. Centrum to 
przede wszystkim doświadczenie i profesjonalizm wykładowców oraz możliwość dedykowania 
programów szkoleń i studiów indywidualnym potrzebom klienta. Spółka współpracuje z reno-
mowanymi uczelniami wyższymi w Polsce: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Akademią 
Leona Koźmińskiego, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Krakowską czy Polsko-Japońską 
Wyższą Szkołą Technik Komputerowych.

Miasto wykształconych ludzi
Płock jest miastem akademickim o silnych tradycjach naukowych. Prawie 11 tysięcy studentów 
kształci się na wyższych uczelniach technicznych i humanistycznych. Politechnika Warszawska 
w Płocku oferuje wykształcenie inżynieryjne ze specjalnością w budownictwie, mechanice, 
budowie maszyn, inżynierii środowiska i technologii chemicznej oraz edukuje przyszłych 
ekonomistów specjalizujących się w gospodarce przemysłowej oraz informatyce w ekonomii. 
Instytuty nauk ekonomicznych, neofilologii oraz matematyki i informatyki prowadzi Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku a specjalistów w zarządzaniu, administracji i informatyce 
kształci również prywatna Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.
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Współczesny Płock to prężny ośrodek gospodarczy z dużym potencjałem 
przemysłowym, wykształconą kadrą i rozwiniętym rynkiem okołobiznesowym. 
Jest miastem sprawnie i nowocześnie zarządzanym, otwartym na potrzeby 
przedsiębiorców i wspomagającym inicjatywy biznesowe.
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Wyjątkowy klimat miasta

Płock to najstarszy gród na Mazowszu, malowniczo położony na stromej nadwiślańskiej 
skarpie. Na przełomie XI i XII wieku był siedzibą polskich władców i faktyczną stolicą Polski. 
Pełne uroku i historycznych ciekawostek miasto może pochwalić się wieloma interesującymi 
zabytkami. Należy do nich wzniesiona w XII wieku Bazylika Katedralna, w której znajduje się 
sarkofag dwóch polskich władców: Władysława Hermana oraz jego syna Bolesława Krzywo-
ustego. Obok wznoszą się mury dawnego opactwa benedyktyńskiego z fragmentami ksią-
żęcego zamku, dziś siedziba Muzeum Diecezjalnego. W Płocku ma swoją siedzibę założona 
w 1180 roku, najstarsza w Polsce szkoła średnia – „Małachowianka” oraz Towarzystwo Naukowe 
Płockie, które posiada w swych zbiorach cenne rękopisy, starodruki i mapy. Turystów przyciąga 
do miasta jedno z najstarszych muzeów w kraju – Muzeum Mazowieckie ze światowej klasy 
kolekcją sztuki secesyjnej.

Życie kulturalne tętni w Płocku przez cały rok. W jego bogatej ofercie można znaleźć wiele 
różnorodnych imprez, również dla koneserów sztuki. Miasto stwarza doskonałe warunki 
do  wypoczynku i rekreacji, oferując do dyspozycji liczne obiekty sportowe oraz unikalny, 
natu ralny zalew Sobótka u podnóża malowniczej Skarpy Wiślanej. Od 2010 roku w Płocku 
działa ORLEN Arena, nowoczesna hala sportowo-widowiskowa, w której organizowane są także 
targi, wystawy i imprezy kulturalne.

O Płocku  
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Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny to dziś około 200 hektarów terenów inwestycyjnych, 
w tym około 130 hektarów terenów uzbrojonych nakładem około 11,1 milionów EURO przy 
współ finansowaniu środkami UE. 

Nasz projekt i oferta dla sektora BPO i SSC to przedsięwzięcie 
znajdujące się na liście najważniejszych inwestycji 
Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. 

Niezmiennie naszym celem jest tworzenie miejsca, gdzie nauka, badania i wiedza wykorzys tywane 
są dla rozwoju nowoczesnych technologii, nowoczesne technologie wdrażane są do przemysłu, 
a przemysł działa na rzecz nauki, wiedzy i nowoczesnych technologii oraz rozwoju i tworzenia 
miejsc pracy.

Infrastruktura, lokalizacja i silne partnerstwo biznesowe 
to nasze główne czynniki sukcesu.




