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„ ...sharing is caring...”

Szanowni Państwo,
kieruję do Was kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Elbląskiego Parku Technologicznego.
Minione tygodnie to czas lockdown-u , który wyraźnie wyhamował gospodarkę
i spowodowany był epidemią COVID_19.
Spowolnienia gospodarczego należało się spodziewać , bo taki jest cykl koniunkturalny biznesu,
jednak mało kto zakładał, że stanie się to z powodu epidemii. Miejmy nadzieję, że jesteśmy na drodze
powolnego wychodzenia z tego stanu i drogę tę kontrolujemy.
Naturalną rzeczą po epidemii wydaje się powrót do rutynowych praktyk biznesowych.
Równolegle świat biznesu właśnie zdobywa nowe kompetencje umożliwiające szybsze
i efektywniejsze działania.
Wszyscy się teraz szukamy i uczymy się jak można inaczej prowadzić biznes w rzeczywistości
"1,5 meter economy" , z ograniczeniami dotyczącymi handlu zagranicznego i na nowo budujemy
łańcuchy dostaw.
Jednocześnie liczymy straty wynikłe z nagle pojawiających się ograniczeń i utraconych korzyści.
Elbląski Park Technologiczny także próbuje skutecznie odnaleźć się w tej nowej sytuacji,
wspierać przedsiębiorczość i szukać nowych możliwości funkcjonowania. Dlatego też w poprzednich
numerach Biuletynu EPT dzieliliśmy się z Wami informacjami o tarczach antykryzysowych Rządu RP
ale także o pakiecie pomocowym Prezydenta Elbląga, zamieszczając opisy możliwości ich
pozyskiwania.
Chcąc być blisko i będąc świadomym ograniczonych możliwości kontaktu
bezpośredniego przygotowywaliśmy dwa videochat-y , które udostępniliśmy na FB i związane z :

- pożyczkami 0% na pokrycie kosztów strat poniesionych w biznesie z tytułu epidemii oraz
- ubieganiem się o pomoc w ZUS i związanych z korzystaniem z tarcz antykryzysowych.
Te videochat-y nadal są dostępne i można je tam odtworzyć do ponownego przesłuchania.
Dzięki interaktywnym prezentacją tych dwóch tematów mieliście Państwo możliwość
zadawania pytań, na które zarówno właścicielka firmy doradztwa finansowego SCREP (Pani Barbara
Bąkowska) jak i Inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Pan Dariusz Orzech) udzielali
informacji i podpowiadali jak można z tych możliwości korzystać.
Mamy nadzieję, że wzajemne rozmowy i prezentowane możliwości pomogą Wam przetrwać ten
trudny dla przedsiębiorczości czas.
Obserwując dotychczasową ilość odtworzeń na naszym koncie FB cieszy nas, że spotkały się one z
takim zainteresowaniem przedsiębiorców.
Jednocześnie staramy się wspierać projekt STARTUP HOUSE realizowany przez PWSZ w Elblągu.
Mając nadzieję , że sytuacja z która przyszło nam się zmierzyć nie tylko zmienia spojrzenie
na dotychczasowe możliwości prowadzenia biznesu, ale także otwiera nowe : możliwość pracy
zdalnej, otwarcie na usługi e-commerce i gospodarkę bezkontaktową.
Dlatego też wkrótce prześlemy ofertę w zakresie korzystania z zasobów EPT skrojoną na miarę
nowych wymagań epidemicznych związanych z organizowaniem spotkań biznesowych, szkoleń i
konferencji przy wykorzystaniu naszych zasobów w tym zakresie.
W tym wydaniu znajduje się także opis minionych właśnie wydarzeń oraz tych, które nas czekają w
najbliższej przyszłości. Umieściliśmy również informacje o naszych kolejnych Najemcach.
Tym razem będą to firmy:



Polish Snail Holding Damian Gajewski i Wspólnicy Sp. jawna
IKM HVAC Production Sp. z o.o.

Z wielka ostrożnością zakładając, że sytuacja się normalizuje życzę wszystkim powrotu do
przyzwoitego dobrego poziomu prowadzenia Waszych biznesów.
Bądźmy nadal razem!
Urszula Małek
dyrektor
Elbląskiego Parku Technologicznego

Oferta dzierżawy laboratoriów wraz ze sprzętem

LABORATORIUM MATERIAŁOWE
o powierzchni 23,9 m2
w cenie 1000 zł brutto miesięcznie

Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny
sprzęt:




komorę starzeniową SUNSET XLS+
komorę klimatyczną ESPEC ARL-0680
maszynę wytrzymałościową HT-2402

PRACOWNIA PROTOTYPOWANIA 3D
o powierzchni 15 m2
w cenie 1500 zł brutto miesięcznie
Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt:







skaner 3D, Gom mbH Atos CS 5M
drukarkę 3D Objet 30
frezarkę ploter 3D CNC
maszynę do grawerowania w krysztale 3D, Gravograph, LS100
kamerę do wykonywania zdjęć 3D Ceaform Cyclop
robota latającego do zdjęć cyfrowych Algin Trex 600 ESP
KX016009A

Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Chwiałkowski
tel.: +48 55 237 47 64
e-mail: wojciech.chwialkowski@ept.umelblag.pl

Nowi Przedsiębiorcy w EPT
W maju współpracę z naszym Parkiem podjęło Przedsiębiorstwo:



LOREMA Sp. z o.o.
Spółka zajmuje się szeroką analizą i przetwarzaniem danych BIG DATA. Jest partnerem
BusinessForecast.

Prezentacja Firm mieszczących się w EPT
W dzisiejszym numerze Biuletynu prezentujemy kolejne dwie firmy z pośród naszych lokatorów:



Polish Snail Holding Damian Gajewski i Wspólnicy Sp. jawna
IKM HVAC Production Sp. z o.o.

Polish Snail Holding Damian Gajewski i Wspólnicy Sp. jawna

Polish Snail Holding to jedyna firma w Polsce skupująca ślimaki od hodowców, przetwarzająca je na
produkty, które są rzeczywiście dostępne na rynku. Ponadto Polish Snail Holding jest znaną i docenianą
firmą szkoleniową na całym świecie. Współpraca z hodowcami stanowi fundament działalności firmy.
Firma działa w wielu krajach, dysponuje laboratoriami i swoimi sprawdzonymi technologiami hodowli.
PSH jest twórcą i właścicielem marki Molluscoo – producenta śluzu ślimaka i kosmetyków na bazie tego
surowca.
PSH – Polish Snail Holding Damian Gajewski i wspólnicy sp. jawna jest laureatem Nagrody Prezydenta
Elbląga – Witolda Wróblewskiego za 2019 rok w kategorii przedsiębiorczość i innowacja.
Kontakt:
Damian Gajewski, Paweł Piwowarski
www.polishsnailholding.com
d.gajewski@polishsnailholding.com
pomieszczenie nr 412, piętro III

IKM HVAC Production Sp. z o.o.
Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż systemów
wentylacyjnych dla rynku offshore. Głównymi odbiorcami są armatorzy platform
wiertniczych i wydobywczych na całym świecie. Firma prowadzi również
działalność instalacyjną własnych systemów wentylacyjnych oraz szkoleniową.

Kontakt:
Daniel Dłuszczakowski
www.ikm.com
daniel.dluszczakowski@pl.IKM.com

Wydarzenia w EPT z ostatniego miesiąca
Chcąc pomóc przedsiębiorcom w pokonaniu trudności, jakie pojawiły się z powodu pandemii i
ułatwić dostęp do wsparcia finansowego w dniach 24 kwietnia oraz 30 kwietnia br.
zorganizowaliśmy dwie relacje na żywo na FB EPT. Były to videochat-y w następujących
tematach.

ZUS dla Biznesu
Spotkanie z Dariuszem Orzechem, specjalistą ZUS z oddziału
Elbląg, który przedstawił najważniejsze informacje dotyczące
wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy
Antykryzysowej

Pożyczka płynnościowa Stowarzyszenia ”CREP”
Spotkanie z Barbarą Bąkowską , Prezesem Stowarzyszenia
"CREP" dotyczące pożyczki dla przedsiębiorców na
pokrycie bieżących wydatków z zerowym
oprocentowaniem.
Jeśli chcielibyście Państwo powrócić do tych treści , by
posłuchać ich ponownie informujemy, że są te
relacje dostępne są na naszym FB: https://www.facebook.com/eptelblag/

Najbliższe proponowane wydarzenia

1. Videochat dot. pomocy elbląskiego samorządu w ramach Elbląskiego pakietu pomocowego
dla przedsiębiorców oraz możliwości pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 08 maja 2020r. o godz. 12.00 na oficjalny kanał Miasta Elbląg
na YouTube (https://www.youtube.com/user/MiastoElblag).
W dniu tym odbędzie się czat dotyczący możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców, których
działalność została dotknięta konsekwencjami pandemii z udziałem Pana Michała Missana
Wiceprezydenta Miasta, Pani Rozalii Grynis Skarbnika Miasta oraz Pani Wioletty Piotrowskiej
Kierownikiem Działu Rynku Pracy.
Obok przedstawienia zakresu pomocy, poruszone będą techniczne aspekty składania wniosków oraz
najczęściej popełniane błędy.
Zachęcamy do uczestnictwa oraz do wcześniejszego przesyłania pytań związanych z tym tematem.
Pytania prosimy kierować na adres: invest@umelblag.pl do godz. 09:00, 08.05.2020 r.

2. Videochat dot. możliwości zastosowania fotovoltaiki w zasilaniu budynków :
instalacja i jej finasowanie.

Już wkrótce zapraszamy wszystkich zainteresowanych na nasz stronę Fb, gdzie przeprowadzimy
szkolenie w temacie dotyczącym pozyskiwania energii dla zasilania budynków i urządzeń w nich
zawartych z fotovoltaiki.
Będzie on dotyczył szacowania, technologii instalowania baterii fotowoltaicznych oraz możliwości
uzyskania wsparcia finansowego w tym zakresie.

Ze względu na ograniczone możliwości prowadzenia szkoleń ze względu na wymagania w tym
zakresie wynikające z COVID_19 termin tego szkolenia zostanie Państwu podany w oddzielnej
informacji mailowej – jesteśmy w tej chwili w trakcie organizacji tego spotkania , w którym
wezmą udział zarówno specjaliści od spraw technicznych jak i finansowych.

Tarcza Finansowa PFR
Informacje dotyczące wniosków na pożyczki bezzwrotne do 75% dla MŚP zatrudniających pracowników
w ramach Tarczy Finansowej PFR

Program "Tarcza Finansowa PFR" dla mikrofirm jest obsługiwany za pośrednictwem systemów
bankowości elektronicznej wybranych banków.
W ramach wsparcia oferowane są:
1.

Pożyczki bezzwrotne do 75% dla MIKROFIRM (1-9 osób)
Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i
utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

2.

Pożyczki bezzwrotne do 75% dla MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM (10 – 249 pracowników)
Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności,
utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

Szczegółowe informacje na stronie https://pfr.pl

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.ept.umelblag.pl i na FB.
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.inwestycje.elblag.eu

