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„ ...sharing is caring...”

Szanowni Państwo,
kierujemy do Was kolejny numer Biuletynu Informacyjnego
Elbląskiego Parku Technologicznego.
W tym wydaniu znajdzie się opis minionych wydarzeń z grudnia 2019
oraz tych, które zapowiadają się na styczeń roku bieżącego.
Wzorem poprzednich, miesięcznych wydań
umieściliśmy również informacje o naszych kolejnych Najemcach.
Serdecznie witamy w naszym gronie przedsiębiorców z firm:





TOP-GAN Sp. z o.o.
Fabryka – Porta Mare Sp. z o.o.
Fundacja Instytut Praski
Marcz-Bud Mieczysław Marczyński
Prezentujemy także kolejnych dwóch naszych Najemców.

Tym razem jest to firma „GisForce” Sp. z o.o. oraz firma Green Goods Invest Sp. z o.o. a nasz kolejny numer
Biuletynu przedstawiać będzie następnych Lokatorów EPT.
Miło nam poinformować, że Elbląski Park Technologiczny rozpoczyna w tym roku cykl spotkań
szkoleniowych o tematyce ochrony środowiska.
Będziemy na te spotkania zapraszać jako prelegentów różnych specjalistów w tematyce ochrony środowiska
i efektywności energetycznej z ukierunkowaniem także na zmiany klimatu.
Tematem najbliższego spotkania szkoleniowego będzie temat jakże teraz gorący dla przedsiębiorców tzn. „Baza
Danych o Odpadach BDO”.
Celem tego spotkania będzie zaznajomienie obecnych z tematyką wymagań prawnych w tym zakresie,
które wymagane są z nowym rokiem do zastosowania i sprawiają przedsiębiorcom wiele kłopotów.
Udział w spotkaniu szkoleniowym jest bezpłatny a zapisy na nie prosimy dokonywać mailowo lub za
pośrednictwem EVENEA.
Ideą tego cyklu spotkań jest , aby swój głos zamieszczać mogli zarówno pracownicy instytucji
administracyjnych jak i przedsiębiorcy, bo sam przedmiot spotkań bez wątpienia jest ważny i interdyscyplinarnym.
Zezwalać on może na przedstawianie nie tylko gotowych rozwiązań, ale również głosów wprowadzających do
dyskusji , sygnalizujących nowe problemy, ukazujących tło obserwowanych zjawisk.
Wprowadzenie tego cyklu spotkań będzie także dobrym świadectwem zarówno merytorycznej złożoności
problemowej jak i jego wagi społecznej.
Zapraszamy!
Urszula Małek
dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego

Oferta Centrów Badawczych Elbląskiego Parku Technologicznego
Centrum Jakości Środowiska - Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych prowadzi akredytowana
badania w zakresie analiz fizyko-chemicznych wody (woda do spożycia, woda procesowa, woda technologiczna,
woda na pływalniach), gleby, osadów ściekowych (oraz dennych) i ścieków komunalnych oraz przemysłowych.
Ponadto świadczy usługi w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych tj. badań przemysłowych oraz
eksperymentalnych prac rozwojowych dla wielu sektorów przemysłu (suplementy diety, produkty żywnościowe,
kąpiele galwaniczne, kosmetyki, gospodarka odpadami – piroliza odpadów komunalnych, piroliza RDF, piroliza
osadów ściekowych, chemia przemysłowa). Laboratorium wykonuje również wszelkiego rodzaju ekspertyzy i opinie
dla służb mundurowych.
Centrum Technologii Drewna i Mebli – Laboratorium Materiałowe prowadzi badania różnego rodzaju
materiałów. W oparciu o dostępną infrastrukturę (komora klimatyczna, komora starzeniowa, maszyna
wytrzymałościowa) wykonuje testy starzeniowe.
Centrum Transferu Technologii Informatycznych – Pracownia Prototypowania 3D dysponuje specjalistyczną
infrastrukturą badawczą – skaner 3D, drukarką 3D, frezarka-ploter 3D jak również robot latający z
oprzyrządowaniem do wykonywania zdjęć.
Szczegółowy Wykaz urządzeń i cennik dostępu do specjalistycznego wyposażenia badawczego znajdziecie
Państwo na naszej stronie internetowej www.ept.umelblag.pl w zakładce LABORATORIUM.

Dodatkowe informacje - kontakt
Wojciech Chwiałkowski
Elbląski Park Technologiczny
tel.: +48 55 237 47 64
e-mail: wojciech.chwialkowski@ept.umelblag.pl

Nowi Rezydenci w EPT....
W od nowego roku współpracę z naszym Parkiem podjęły Przedsiębiorstwa:

 TOP-GAN Sp. z o.o.
Top-Gan Sp. z o.o. jest producentem diod laserowych na bazie związków półprzewodnikowych AIGaINN.
Zastosowania tych przyrządów to zegary atomowe, sensory a w przyszłości urządzenia telekominikacyjne
i oświetleniowe.

 Fabryka – Porta Mare Sp. z o.o.
Dzięki Fabryce Porta Mare w Elblągu na Wyspie Spichrzów powstanie budynek biurowo-usługowy
o powierzchni 10.000 m2 (plus powierzchnia usługowa na parterze – ok. 3.000m2) na potrzeby firm
sektora nowoczesnych usług biznesowych. Budowa jest realizowana w ramach Program Fabryka Agencja
Rozwoju Przemysłu S.A. – założeniem jest wsparcie rozwoju miast średnich w Polsce.

 Fundacja Instytut Praski
Misją Fundacji jest inicjowanie i prowadzenie badań naukowych nad rozwiązaniami medycznymi,
technologicznymi i software’owymi prowadzącymi do likwidacji lub minimalizacji ograniczeń
w funkcjonowaniu ludzi starszych w społeczeństwie

 Marcz-Bud Mieczysław Marczyński
Firma prowadzi działalność w zakresie inżynierii i związanego z tym doradztwa technicznego.

Prezentacja Firm mieszczących się w EPT….
W dzisiejszym numerze Biuletynu prezentujemy kolejne dwie firmy: Green Goods Invest Sp. z o.o. oraz GisForce Sp.
z o.o.

Green Goods Invest Sp. z o.o

Green Goods Invest zajmuje się badaniami naukowymi i rozwojem technologii produkcji olejów kolejnej generacji.
Firma jest producentem Omega-3 - ekologicznych, suplementów diety pochodzących z alg morskich.
Green Goods Invest realizuje projekt którego celem jest opracowanie innowacji procesowej obejmująca
technologię ekstrakcji oraz oczyszczania oleju, w celu otrzymania oleju o skoncentrowanej zawartości Omega-3 o
oczekiwanych właściwościach. Oleje Omega-3 są ważnym składnikiem diety człowieka. Nie są one syntezowane i
muszą być dostarczane wraz z pokarmem. Spółka pracuje nad dwoma produktami i technologią produkcji
innowacyjnych olejów pochodzenia roślinnego, o podwyższonym stężeniu Omega-3, które wykorzystywane będą
jako suplement lub główny składnik suplementów diety. Produkty różnić się będą technologią ich uzyskania –
Spółka planuje uzyskanie produktów metodą klasyczną oraz tzw. metodą organiczną. Nowe produkty będą
skoncentrowanymi ekstraktami z alg morskich charakteryzującymi się zawartością i zdefiniowanym profilem
kwasów Omega-3.
Komercjalizacja wyników prac B+R zyskanych w ramach projektu przyczynić się może do neutralizacji ryzyka
wyczerpania zasobów naturalnych – ryb jako głównego źródła Omega-3 dla funkcjonowania organizmów ludzkich
spowodowanych zanieczyszczeniem oceanów, nadmiernymi połowami, jak również dysfunkcjami uzyskiwania ryb
w wyniku ich hodowli.
Każda partia wyrobów, może być sprawdzona, od źródła, poprzez proces produkcji dzięki wykorzystaniu
technologii „block-chain”. Dla Green Goods Invest rozwój najnowszych technologii jest celem i misją, która ma
zapewnić Naszym klientom lepsze jutro oraz dostęp do produktów o bezkompromisowej jakości.
http://greengoods.pl/
algi@greengoods.pl
osoba kontaktowa: Mateusz Delekta

GisForce Sp. z o.o.

Nowoczesne przedsiębiorstwo geodezyjno-informatyczne, oferujące swoje usługi miedzy innymi branży
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazownictwa czy energetyki.
GisForce prowadzi działalność badawczą, polegającą na testowaniu wydajności aplikacji opierających się na bazach
danych w środowisku chmurowym. Trend aplikacji bazodanowych zmierza w kierunku rozwiązań chmurowych.
programy geodezyjne w większości nadal pracują na bazach lokalnych być może ze względu na ich wielkość.
Działalność GisForce pozwala na stworzenie stabilnej, szybkiej i bezpiecznej alternatywy dla dotychczasowych
rozwiązań desktopowych. Rozwiązania chmurowe nie tylko nie odstają od swojej funkcjonalności, ale znacząco je
wyprzedzają. aplikacje geodezyjne zyskują na funkcjonalności i są łatwiejsze w obsłudze.
gisforce@gisforce.pl
osoba kontaktowa: Piotr Młynarski
nr. pomieszczenia: 412

Wydarzenia w EPT z ostatniego miesiąca....

Warsztaty: Bądź Szefem, który Doskonale Zarządza Swoim Zespołem!
Dla ponad 100 osób warsztaty o tym „Jak zostać JESZCZE
LEPSZYM Liderem a Twoja praca z zespołem stanie się
zdecydowanie bardziej satysfakcjonująca i przyjemna!”
poprowadził Krzysztof Wilczewski z Personia Elbląg.

Śniadanie z Funduszami Europejskimi na 2020 rok
W jaki sposób można uzyskać pieniądze na rozwój firmy, eksport
i promocję, opracowanie innowacji i projekty badawcze? Jak
sfinansować zakup sprzętu, maszyn, oprogramowania? Co kryje się
pod pojęciem innowacji? – na te i na wiele innych pytań elbląscy
przedsiębiorcy otrzymali odpowiedź podczas specjalnie
zorganizowanego spotkania przez firmę Grantera.

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur https://biznes.warmia.mazury.pl uruchomiona!
Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur powstała z myślą o przedsiębiorstwach z regionu, osobach
zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wszystkich osobach poszukujących informacji
gospodarczej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Polecane wydarzenia i informacje na luty 2020
Rejestr Bazy Danych o Odpadach BDO
Temat: Rejestr BDO – prawa i obowiązki
Miejsce: budynek EPT, sala szkoleniowa na I piętrze
Termin: 5 luty 2020, godzina 13.30-15.30

Elbląski Park Technologiczny rozpoczyna w tym roku cykl spotkań szkoleniowych o tematyce ochrony środowiska.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą środę w godz. 13.30 -15.30 w sali szkoleniowej na I piętrze w budynku
EPT.
Celem tego spotkania będzie zaznajomienie obecnych z tematyką wymagań prawnych w tym zakresie, które
wymagane są do zastosowania i sprawiają przedsiębiorcom wiele kłopotów.

Rozliczanie projektów oraz Fundusze Europejskie dla firm

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.:
„Rozliczanie projektów oraz Fundusze Europejskie dla firm”. Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych
tematyką rozliczania projektów realizowanych w ramach Poddziałań Osi 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także możliwościami
uzyskania wsparcia unijnego na rozwój firmy.
Termin: 12 lutego 2020 r. w godzinach 10:00-12:45.
Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Elblągu przy
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 55 620 09 13/14/16.

Finansowe wsparcie dla przedsiębiorstw w programie Horyzont 2020

11.02.2020 w godzinach 10.30-13.45 w Hotelu HP Park w Olsztynie biuro RPK PB UE we współpracy z Enterprise
Europe Network organizuje szkolenie pt.: "Finansowe wsparcie dla przedsiębiorstw w programie Horyzont 2020”.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami udziału w programie Horyzont 2020 oraz inicjatywach Europejskiej
Rady ds. Innowacji (EIC), w tym konkursów pilotażowych EIC Accelerator, Fast Track to Innovation i EIC Pathfinder.
Oprócz tego zostaną przedstawione pozostałe możliwości wsparcia finansowego dla MŚP w ramach programu
Horyzont 2020. Swoją ofertę w zakresie wsparcia w procesie umiędzynarodowienia firm oraz innowacyjności
przedstawi również Enterprise Europe Network.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Rejestracja wyłącznie w formie elektronicznej na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w
zakładce Szkolenia.

XXVIII Targi ŚWIATŁO 2020 i XVIII Targi ELEKTROTECHNIKA 2020

XXVIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2020 oraz XVIII Międzynarodowe Targi Sprzętu
Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2020 to najważniejsze wydarzenia branży
oświetleniowej i elektrotechnicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. W dniach 5-7 lutego w Warszawie na
odwiedzających czeka prezentacja innowacyjnych produktów, których premiera odbędzie się właśnie na Targach.
Ale Targi to nie tylko oferta ponad 400 wystawców z całego świata, lecz także 24 szkolenia i warsztaty
organizowane przy współpracy m. in. z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Narodową Agencją Poszanowania
Energii, Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI oraz Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej. Celem szkoleń jest
przekazanie kompendium wiedzy na najbardziej aktualne tematy z zakresu oświetlenia, automatyki budynkowej,
instalacji elektrycznych, teletechnicznych, OZE, elektro mobilności oraz prawa budowlanego.

O ZAANGAŻOWANIU MŁODYCH… debata
termin | 13 lutego 2020, czwartek, godz. 11.00
adres | Europejskie Centrum Solidarności CS, pl. Solidarności 1 Gdańsk
wstęp | wolny, obowiązuje rejestracja miejsc https://ecs.gda.pl/

O ZAANGAŻOWANIU MŁODYCH, CZYLI JAK TY I JA MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT to debata o zaangażowaniu
społeczno-politycznym oraz o tym, jak ważne dla naszego społeczeństwa, a także dzielnic, miast i krajów całego
świata mogą być działania młodych ludzi.
MODERATORKA
Aleksandra Kwiatkowska | Uczennica pierwszej klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, gdzie realizuje
dwujęzyczny Middle Years Programme. Interesuje się polityką, aktywizmem oraz sprawami społecznymi, w
przyszłości zamierza studiować prawo

Więcej informacji na temat organizowanych wydarzeń
w Elbląskim Parku Technologicznym proszę oglądać na naszej stronie internetowej www.ept.umelblag.pl i na Fb.
Przyłącz się proszę do naszego konta Facebook !

