
C
elem przedsiêwziêcia jest
tworzenie obszaru infra-
strukturalnego, gdzie na-
uka, badania i wiedza wy-
korzystywane s¹ dla rozwo-

ju nowoczesnej technologii, nowocze-
sne technologie wdra¿ane s¹ do prze-
mys³u, a przemys³ dzia³a na rzecz na-
uki, wiedzy i nowoczesnych technolo-
gii oraz rozwoju i tworzenia miejsc
pracy. Najbli¿sze s¹siedztwo zak³adu
produkcyjnego PKN ORLEN S.A.
oraz baza surowcowa i produktowa
jak¹ zapewnia Grupa ORLEN dosko-
nale stymuluje rozwój gospodarczy
firm operuj¹cych w ró¿nych sektorach
przemys³u. 

Bezpoœrednie s¹-
siedztwo i mo¿liwoœæ
wspó³pracy z liderami
bran¿owymi stwarza
obecnym i przysz³ym
inwestorom niepowta-
rzalne mo¿liwoœci sy-
nergii dzia³añ i uzyska-
nia efektów lepszych ni¿ gdziekol-
wiek indziej. Wykorzystuj¹c mo¿li-
woœci jakie da³o Polsce cz³onkowstwo
w Unii Europejskiej Urz¹d Miasta
P³ocka i PKN ORLEN S.A. powo³a³y
w 2004 r. spó³kê zarz¹dzaj¹c¹ dla
wspólnego ubiegania siê o granty Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Zawi¹zane w ten sposób
partnerstwo korporacji przemys³u naf-
towego i lokalnego samorz¹du gwa-
rantuje stabilnoœæ realizacji d³ugofalo-
wych celów strategicznych programu
PPPT. Efektem wspólnych dzia³añ by³
pierwszy grant o wartoœci ponad 38
mln  z³. i realizacja komponentu prze-
mys³owego. Dziêki wsparciu fundu-
szami UE przeprowadzono inwesty-

cje o ca³kowitej wartoœci ponad 55
mln z³., tworz¹c na obszarze 130 ha
pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹ oraz
Centrum Administracyjno – Konfe-
rencyjne o powierzchni u¿ytkowej ok.
5 tys. mkw. Inwestycje w infrastruktu-
rê przeprowadzone w latach 2005
– 2006 zosta³y równie¿ docenione
w 2007 r. przez Kapitu³ê Konkursu
Grunt na Medal.  

Realizacja komponentu przemys³o-
wego, zgodnie z za³o¿eniami strate-
gicznymi, by³a pierwszym etapem
tworzenia parku. Jeszcze w 2006 r.
spó³ka zarz¹dzaj¹ca przedstawi³a kon-
cepcjê na lata 2007 – 2013 opieraj¹c¹

siê na rozwoju sfery technologicznej i
naukowo badawczej. Program rozwo-
ju PPPT zyska³ uznanie w³adz samo-
rz¹du mazowieckiego, czego efektem
by³o ujêcie PPPT nie tylko w Strategii
Rozwoju Województwa Mazowiec-
kiego do 2020 r., ale równie¿ na liœcie
projektów kluczowych RPO WM
2007–2013, a szacowane nak³ady in-
westycyjne na najbli¿sze lata to blisko
240 mln z³. Tym samym partnerstwo
samorz¹du miasta P³ocka i PKN OR-
LEN S.A. zosta³o wzmocnione strate-
gicznym wsparciem samorz¹du woje-
wództwa mazowieckiego.   

Oferta inwestycyjna PPPT realizo-
wana w ramach projektu kluczowego,
równie¿ przy wykorzystaniu istniej¹-

cych zasobów ludzkich oraz zaplecza
naukowego, powinna byæ szczególnie
interesuj¹ca dla lokalizacji firm sekto-
ra BPO i SSC, poniewa¿ obejmuje
dziedziny zintegrowanych us³ug
wspólnych, informatycznych, logisty-
ki i doradztwa gospodarczo–technolo-
gicznego wraz z infrastruktur¹ umo¿-
liwiaj¹c¹ badania i rozwój tych dzie-
dzin. Jednoczeœnie w komponencie
laboratoryjno – badawczym spó³ka
zamierza stworzyæ zaawansowan¹
technologicznie infrastrukturê dla sek-
tora R&D, nie tylko dla przemys³u ra-
fineryjnego i petrochemicznego, ale
równie¿ w obszarze badañ biotechno-

logicznych, czy
te¿ zwi¹zanych
z czyst¹ energi¹.
– Naszym celem
jest tworzenie
unikalnego miej-
sca dla inwesto-
rów – mówi Iwo-
na Lewandow-

ska, Prezes Zarz¹du PPPT S.A.
– Chcemy kontynuowaæ misjê i do-
bre praktyki jakie przyœwieca³y te-
mu przedsiêwziêciu od jego powo-
³ania w 2004 r., korzystaj¹c rów-
nie¿ z wiedzy i doœwiadczenia lu-
dzi, którzy ten projekt tworzyli. 

Obecnie w ramach programu Parku
dzia³a kilkanaœcie podmiotów, wœród
nich równie¿ Fundacja Akademickie
Inkubatory Przedsiêbiorczoœci. PPPT
oferuje swym klientom wsparcie
w zakresie pozyskiwania funduszy
unijnych oraz pomoc przy konsulta-
cjach technicznych, projektowaniu ar-
chitektonicznym i technicznym, a tak-
¿e kompleksow¹ obs³ugê na etapie
przygotowania i realizacji inwestycji. 
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