
Konferencja Międzynarodowa:Konferencja Międzynarodowa:
Industrial Parks: Opportunities and Perspectives of Industry DevelopmentIndustrial Parks: Opportunities and Perspectives of Industry Development
LLwówwów, Ukra, Ukrainaina
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Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-TechBudowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech
wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowegowraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego

RealizatorRealizator
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

Gmina Miejska MielecGmina Miejska Mielec

FinansowanieFinansowanie
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś Priorytetowa I: Nowoczesna GospodarkaOś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka
Działanie 1.3.: Wspieranie InnowacjiDziałanie 1.3.: Wspieranie Innowacji

Całkowita Wartość Projektu Całkowita Wartość Projektu 
68 277 289.17 PLN68 277 289.17 PLN

w tym: dofinansowanie - 41 429 130,14 PLNw tym: dofinansowanie - 41 429 130,14 PLN
wkład własny  – 6 786 323,35 PLNwkład własny  – 6 786 323,35 PLN

Instytucja pośredniczącaInstytucja pośrednicząca
Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Okres realizacji projektuOkres realizacji projektu
01.05.2009 – 31.08.201301.05.2009 – 31.08.2013



Mielecki Park Przemysłowy – Obszar A i BMielecki Park Przemysłowy – Obszar A i B
Obszar A – 60,60 ha:Obszar A – 60,60 ha:
1. Odwodnienie terenu1. Odwodnienie terenu
2. Drogi dojazdowe2. Drogi dojazdowe
3. Kanalizacja sanitarna3. Kanalizacja sanitarna
4. Sieć wodociągowa4. Sieć wodociągowa
5. Linie kablowe SN5. Linie kablowe SN
6. Sieć C.O.6. Sieć C.O.

Obszar B – 44,18 ha:Obszar B – 44,18 ha:
1. Budowa drogi dojazdowej  1. Budowa drogi dojazdowej  

do terenu Parkudo terenu Parku
2. Budowa drogi wewnętrznej2. Budowa drogi wewnętrznej
3. Sieć wodociągowa3. Sieć wodociągowa
4. Kanalizacja sanitarna4. Kanalizacja sanitarna
5. Modernizacja rowu odpły- 5. Modernizacja rowu odpły- 

wowegowowego
6. Budowa hali produkcyjnej6. Budowa hali produkcyjnej
7. Linia kablowa 15 kV7. Linia kablowa 15 kV

Razem: – 104,78 haRazem: – 104,78 ha



Mielecki Park Przemysłowy - Obszar C – Hala LotniczaMielecki Park Przemysłowy - Obszar C – Hala Lotnicza

MPP Obszar C (powierzchnia: 7,0 ha):MPP Obszar C (powierzchnia: 7,0 ha):

1. Hala wielofunkcyjna1. Hala wielofunkcyjna 3 211 m3 211 m22  2. Linia kablowa ŚN 15 kV2. Linia kablowa ŚN 15 kV 1252 mb1252 mb
3. Sieć wodociągowa3. Sieć wodociągowa 1035 mb1035 mb 4. Droga do pasa startowego   263,2 mb4. Droga do pasa startowego   263,2 mb



Mielecki Park Przemysłowy - Obszar D – WojsławMielecki Park Przemysłowy - Obszar D – Wojsław

Obszar D – Wojsław:Obszar D – Wojsław:
1. Dołączenie obszaru o powierzchni 3,5 ha1. Dołączenie obszaru o powierzchni 3,5 ha
2. Wykonanie Infrastruktury:2. Wykonanie Infrastruktury:

- przyłącz energii elektrycznej- przyłącz energii elektrycznej
- draga dojazdowa dla samochodów osobowych i - draga dojazdowa dla samochodów osobowych i 
dostawczychdostawczych

3. Powstanie jednolitego obszaru przeznaczonego do prowadzenia 3. Powstanie jednolitego obszaru przeznaczonego do prowadzenia 
działalności gospodarczej z dogodną komunikacją z działalności gospodarczej z dogodną komunikacją z 

pozostałymi pozostałymi obszarami przemysłowymi w Mielcuobszarami przemysłowymi w Mielcu



Inkubator Nowych Technologii  IN – TECH 1 i 2Inkubator Nowych Technologii  IN – TECH 1 i 2



Ponad 20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości w MielcuPonad 20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Mielcu  (1992 – 2014) (1992 – 2014)
Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR / Inkubator Nowych Technologii IN-Tech Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR / Inkubator Nowych Technologii IN-Tech 

 (1992 – 2009)                         /                      (2009 – obecnie) (1992 – 2009)                         /                      (2009 – obecnie)

Powierzchnia całkowita          – 5 709 mPowierzchnia całkowita          – 5 709 m2 2  / 18 132 m / 18 132 m22

Powierzchnia do wynajęcia    – 4 159 mPowierzchnia do wynajęcia    – 4 159 m2 2 /  11 822 m/  11 822 m22

Stopień wypełnienia               > 85% /  > 90%Stopień wypełnienia               > 85% /  > 90%

Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2014 :Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2014 :
225225 Zgłoszenia wstępne o wynajem powierzchniZgłoszenia wstępne o wynajem powierzchni

172172 Firm skorzystało z pobytu w Inkubatorze IN-MARR / IN-TechFirm skorzystało z pobytu w Inkubatorze IN-MARR / IN-Tech

w tym:w tym:

7474 - firmy świadczące usługi- firmy świadczące usługi

9494 - firmy produkcyjne- firmy produkcyjne

44 - oddziały firm działających na rynku- oddziały firm działających na rynku

10001000 Nowoutworzone miejsca pracyNowoutworzone miejsca pracy



Ponad 20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości w MielcuPonad 20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Mielcu  (1992 – 2014) (1992 – 2014)
Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR / Inkubator Nowych Technologii IN-Tech Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR / Inkubator Nowych Technologii IN-Tech 

 (1992 – 2009)                         /                      (2009 – obecnie) (1992 – 2009)                         /                      (2009 – obecnie)

Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2014 c.d.:Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2014 c.d.:

120120 Firm opuściło InkubatorFirm opuściło Inkubator

z których:z których:

1212 - zostały inwestorami w SSE Euro Park Mielec- zostały inwestorami w SSE Euro Park Mielec

6969 - funkcjonuje nadal- funkcjonuje nadal

44 - oddziały firm zrezygnowały z tej formy działalności- oddziały firm zrezygnowały z tej formy działalności

2828 - zaprzestało działalności- zaprzestało działalności

77 - ogłosiło upadłość- ogłosiło upadłość



Ponad 20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości w MielcuPonad 20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Mielcu  (1992 – 2014) (1992 – 2014)
Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR / Inkubator Nowych Technologii IN-Tech Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR / Inkubator Nowych Technologii IN-Tech 

 (1992 – 2009)                         /                      (2009 – obecnie) (1992 – 2009)                         /                      (2009 – obecnie)

Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2014 c.d.:Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2014 c.d.:

5252 Firmy aktualnie działa w InkubatorzeFirmy aktualnie działa w Inkubatorze

z których:z których:

1212 - obróbka metali- obróbka metali

1010 - certyfikaty, szkolenia, audyty- certyfikaty, szkolenia, audyty

66 - poligrafia, reklama- poligrafia, reklama

55 - pośrednictwo handlowe- pośrednictwo handlowe

44 -- elektronika, teletechnika- elektronika, teletechnika

44 -- przetwórstwo tworzyw sztucznych- przetwórstwo tworzyw sztucznych

1111 -- pozostałe branże- pozostałe branże





Funkcje i zadania jakie ma pełnić Funkcje i zadania jakie ma pełnić 
Inkubator Nowych TechnologiiInkubator Nowych Technologii

 Udostępnianie wybudowanej powierzchni i wyposażenia Udostępnianie wybudowanej powierzchni i wyposażenia 
technicznego dla mikro-, małych- i średnich firm,technicznego dla mikro-, małych- i średnich firm,

Łącznie do wynajmu IN-TECH oferuje:Łącznie do wynajmu IN-TECH oferuje:
- - lokale biurowe lokale biurowe – 3127,24 m– 3127,24 m22 / 67 (42+25) lokale o  / 67 (42+25) lokale o 
zróżnicowanej powierzchni od 15 mzróżnicowanej powierzchni od 15 m22 do 90 m do 90 m22,,
- - lokale produkcyjne lokale produkcyjne – 8086,38 m2 / 44 lokale o – 8086,38 m2 / 44 lokale o zróżnicowanej zróżnicowanej 
powierzchni od 40 m2 do ponad 900 m2,powierzchni od 40 m2 do ponad 900 m2,
-  -  lokale gospodarcze lokale gospodarcze – 449,59 m2 / 9 lokali o zróżnicowanej – 449,59 m2 / 9 lokali o zróżnicowanej 
powierzchni od 25 m2 do 60 m2,powierzchni od 25 m2 do 60 m2,
- - lokal gastronomiczny lokal gastronomiczny – kompleks pomieszczeń o łącznej – kompleks pomieszczeń o łącznej 
powierzchni 159,14 mpowierzchni 159,14 m22..



Funkcje i zadania jakie ma pełnić Funkcje i zadania jakie ma pełnić 
Inkubator Nowych Technologii - cd.Inkubator Nowych Technologii - cd.

 Udostępnianie dobrze wyposażonej powierzchni do prowadzenia Udostępnianie dobrze wyposażonej powierzchni do prowadzenia 
szkoleń, konferencji i seminariów dla przedsiębiorców, szkoleń, konferencji i seminariów dla przedsiębiorców, 

Łącznie IN-TECH udostępnia sale z pełnym wyposażeniem Łącznie IN-TECH udostępnia sale z pełnym wyposażeniem 
multimedialnym i klimatyzacją:multimedialnym i klimatyzacją:
- - sala konferencyjna sala konferencyjna na około 200 osób – możliwość aranżacji wg na około 200 osób – możliwość aranżacji wg 
potrzeb (1/3, 2/3, całość – każda część niezależnie, w pełni potrzeb (1/3, 2/3, całość – każda część niezależnie, w pełni 
wyposażona),wyposażona),

  - - sala konferencyjna „aula” sala konferencyjna „aula” na około 100 osób – dwu-na około 100 osób – dwu-
kondygnacyjna, ze sceną,kondygnacyjna, ze sceną,
- - sala konferencyjno-szkoleniowa sala konferencyjno-szkoleniowa na około 60 osób,na około 60 osób,
- trzy - trzy sale szkoleniowe sale szkoleniowe na około 35 osób każda.na około 35 osób każda.
- pomoc w zorganizowaniu - pomoc w zorganizowaniu cateringucateringu..



Funkcje i zadania jakie ma pełnić Funkcje i zadania jakie ma pełnić 
Inkubator Nowych Technologii - c.d.Inkubator Nowych Technologii - c.d.

 Udostępnienie przedsiębiorcom nowoczesnego wyposażenia Udostępnienie przedsiębiorcom nowoczesnego wyposażenia 
technicznego do prowadzenia innowacyjnych prac badawczo- technicznego do prowadzenia innowacyjnych prac badawczo- 
rozwojowych:rozwojowych:
- - Laboratorium PomiaroweLaboratorium Pomiarowe  – kontrola i sprawdzanie narzędzi do – kontrola i sprawdzanie narzędzi do 
pomiarów długości, średnicy i kąta, dysponuje stanowiskami pomiarów długości, średnicy i kąta, dysponuje stanowiskami do badania do badania 
m.in.:m.in.:
* płytek wzorcowych,* płytek wzorcowych,
* mikrometrów, * mikrometrów, suwmiarek, czujników, pierścieni wzorcowych,suwmiarek, czujników, pierścieni wzorcowych,
* średnicówek, wysokościomierzy,* średnicówek, wysokościomierzy,
* czujników zegarowych,* czujników zegarowych,
* oraz innych,* oraz innych,



Funkcje i zadania jakie ma pełnić Funkcje i zadania jakie ma pełnić 
Inkubator Nowych Technologii  -  c.d.Inkubator Nowych Technologii  -  c.d.

 Udostępnienie przedsiębiorcom nowoczesnego wyposażenia Udostępnienie przedsiębiorcom nowoczesnego wyposażenia 
technicznego do prowadzenia innowacyjnych prac badawczo technicznego do prowadzenia innowacyjnych prac badawczo 
rozwojowych:rozwojowych:
- - PrototypowniaPrototypownia – wyposażona w nowoczesne, specjalistyczne  – wyposażona w nowoczesne, specjalistyczne 
urządzenia, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do:urządzenia, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do:

* przestrzennego odwzorowania i digitalizacji kształtu detalu * przestrzennego odwzorowania i digitalizacji kształtu detalu 
- optyczny skaner 3D i współrzędnościowa maszyna - optyczny skaner 3D i współrzędnościowa maszyna 

pomiarowa CNC,pomiarowa CNC,
* szybkiego wytwarzania prototypu* szybkiego wytwarzania prototypu

- drukarki warstwowe 3D i pionowe, 5-cio osiowe - drukarki warstwowe 3D i pionowe, 5-cio osiowe 
centrum obróbcze,centrum obróbcze,

* pełnej realizacji zadań inżynierii wprost i odwrotnej oraz * pełnej realizacji zadań inżynierii wprost i odwrotnej oraz 
kontroli dokładności wykonania detalukontroli dokładności wykonania detalu
- sprzęt komputerowy i specjalistyczne - sprzęt komputerowy i specjalistyczne 

oprogramowanie.oprogramowanie.



Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1
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Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1



Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1



Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1



Inkubator IN-Tech2 to obszar o powierzchni 0,5 h, zlokalizowany w Inkubator IN-Tech2 to obszar o powierzchni 0,5 h, zlokalizowany w 
południowej części SSE w środkowej linii zabudowy, przylegającej południowej części SSE w środkowej linii zabudowy, przylegającej 
bezpośrednio do głównej drogi komunikacyjnej, przy ulicy Wojska bezpośrednio do głównej drogi komunikacyjnej, przy ulicy Wojska 
Polskiego 3Polskiego 3..

Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2

Na obszarze IN-Tech 2 wyremontowany, unowocześniony i wyposażony w Na obszarze IN-Tech 2 wyremontowany, unowocześniony i wyposażony w 
sieć teleinformatyczną został budynek po byłej szkole zawodowej.sieć teleinformatyczną został budynek po byłej szkole zawodowej.

W wyniku adaptacji uzyskano wysokiej jakości pomieszczenia usługowo-W wyniku adaptacji uzyskano wysokiej jakości pomieszczenia usługowo-
biurowe, wyposażone we wszystkie niezbędne elementy nowoczesnej biurowe, wyposażone we wszystkie niezbędne elementy nowoczesnej 
infrastruktury, spełniające wymogi szczególnie przestrzeni typu „open-infrastruktury, spełniające wymogi szczególnie przestrzeni typu „open-
space”. space”. 

Przebudowa elewacji zewnętrznej i wnętrza budynku oraz jego adaptacja Przebudowa elewacji zewnętrznej i wnętrza budynku oraz jego adaptacja 
po po generalnym remoncie nadała Inkubatorowi IN-Tech 2 reprezentacyjny generalnym remoncie nadała Inkubatorowi IN-Tech 2 reprezentacyjny 
charakter, którym wyróżnia się wśród obiektów znajdujących się we charakter, którym wyróżnia się wśród obiektów znajdujących się we 
frontowej części zabudowań obszaru przemysłowego. frontowej części zabudowań obszaru przemysłowego. 



Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2



Systemy zaprojektowane i wykone w obiekcieSystemy zaprojektowane i wykone w obiekcie
IN–Tech 2IN–Tech 2

• okablowanie strukturalne integrujące sieć komputerową i telefoniczną     okablowanie strukturalne integrujące sieć komputerową i telefoniczną     
przystosowane dla dowolnych potrzeb użytkownikaprzystosowane dla dowolnych potrzeb użytkownika

• system okablowania ekranowany z kablem o paśmie przenoszenia 1,2 GHz system okablowania ekranowany z kablem o paśmie przenoszenia 1,2 GHz 
• system automatyki obiektu (BMS), zarządzający:system automatyki obiektu (BMS), zarządzający:

    energią elektrycznąenergią elektryczną
    oświetleniemoświetleniem
    ogrzewaniem,ogrzewaniem,
    wentylacjąwentylacją
    klimatyzacją w aulachklimatyzacją w aulach
    klimatyzacją w pomieszczeniach wg indywidualnych potrzeb użytkownikówklimatyzacją w pomieszczeniach wg indywidualnych potrzeb użytkowników

• system bezpieczeństwa pożarowegosystem bezpieczeństwa pożarowego
• system ochrony obiektu z kamerami rejestrującymisystem ochrony obiektu z kamerami rejestrującymi
• system dostępu z zastosowaniem kart magnetycznychsystem dostępu z zastosowaniem kart magnetycznych
• sale – aule wyposażone w system multimedialny oraz audio-videosale – aule wyposażone w system multimedialny oraz audio-video



Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2



Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2



Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2



Porównanie powierzchni IN-MARR i IN-Tech w mPorównanie powierzchni IN-MARR i IN-Tech w m22

PowierzchniaPowierzchnia IN-MARRIN-MARR IN-Tech 1IN-Tech 1 IN-Tech 2IN-Tech 2 Razem Razem 
IN-TechIN-Tech

Produkcyjna 3 743,00 8 086,38 0,00 8 086,38
Gospodarcza 0,00 0,00 449,59 449,59
Cafeteria 0,00 0,00 159,14 159,14
Biurowa 416,00 1 533,77 1 593,47 3 127,24
Ogólnodostępna 1 112,00 3 003,65 1 445,54 4 449,19
Własna 438,00 1 358,08 502,01 1 860,09
Razem 5 709,00 13 981,88 4 149,75 18 131,63





Nr saliNr sali Cena zaCena za
1 godz.1 godz.

IN-TECH 1
Sala konferencyjna D207 – 1/3 100,- zł
Sala konferencyjna D207 – 2/3 150,- zł
Sala konferencyjna D207 – 3/3 200,- zł

Sala konferencyjno-szkoleniowa B100 35,- zł
Sala szkoleniowa D102 35,- zł

IN-TECH 2
Sala konferencyjna „aula” 200,- zł

Sala szkoleniowa 1 i 2 35,- zł

Cennik wynajmu sal konferencyjnychCennik wynajmu sal konferencyjnych



IN-Tech 1IN-Tech 1 IN-Tech 2IN-Tech 2
Powierzchnia

Aktualny status - produkcyjna - biurowa -Biurowa

- dysponowana [m2] 8086,38 m2 1533,77 m2 1593,47 m2

- wynajęta [m2] 8086,38 m2 985,65 m2 1348,82 m2

- wolne [m2] 0,00 m2 548,12 m2 244,65 m2

- wynajęte [%] 100,00 % 64,26 % 84,65 %
- wolne [%] 0,00 % 35,74 % 15,35 %

Aktualnie dostępna oferta najmuAktualnie dostępna oferta najmu



Dziękuję  za uwagęDziękuję  za uwagę

Zdzisław KlonowskiZdzisław Klonowski

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARRAgencja Rozwoju Regionalnego „MARR”” S.A. S.A.
Inkubator Nowych Technologii IN-TechInkubator Nowych Technologii IN-Tech  

ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielecul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec
www.marr.com.plwww.marr.com.pl

www.intech-mielec.plwww.intech-mielec.pl
marr@marr.com.plmarr@marr.com.pl

intech@marr.com.plintech@marr.com.pl
waclaw_graniczka@marr.com.plwaclaw_graniczka@marr.com.pl

tel. +48 797 701 400tel. +48 797 701 400
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