Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 47
Dyrektora PPNT Gdynia z dnia 21.11.2016r.
OFERTA PARK (Partnerstwo A1)
INFRASTRUKTURA
Kompleks Konferencyjny, w tym salki spotkań (dla 10, 15 osób)

zgodnie z obowiązującym cennikiem

parking

stawki operatora

Internet, serwerownia

stawki operatora

Pracownia 3D- usługi – budynek IV

stawki operatora

Pracownia elektroniczna E-LAB – usługi/wynajem sprzętu- budynek
IV

Stawki Operatora (Wiran Sp. z o.o.)

Pracownia badań niszczących i nieniszczących – usługi - budynek G321

Stawki Operatora (WNS Pomorze Sp. z o.o.)

Pracowania wzorcowania przyrządów pomiarowych – usługi budynek G-321

Stawki Operatora (Tenslab Sp. z o.o.)

Pracownia łączności i nawigacji – usługi – budynek G-321

Stawki Operatora

WSPARCIE ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE
rejestracja siedziby firmy pod adresem PPNT
adres PPNT jako adres korespondencyjny
skrzynka pocztowa
recepcja
system centralnego wydruku (drukowanie,
kopiowanie)

100 stron A4/m-c (powyżej 100 stron obowiązuje stawka 0,09 PLN
brutto/stronę A4)
kolorowe 0,30 PLN brutto/stronę A4

czarnobiałe

PROMOCJA
korzystanie z logo PPNT
informacje nt. firmy/projektu na stronie www PPNT
informacje nt. firmy/projektu w publikacjach promocyjnych PPNT (gazeta, ulotki, film, itp.)
udział w targach krajowych i międzynarodowych (aplikacja o pomoc de minimis, potwierdzenie możliwości udzielenia pomocy)
informacje nt. Firmy/projektu na portalach społecznościowych - facebook
WSPARCIE DORADCZO - SZKOLENIOWE
doradztwo specjalistyczne dedykowane
5 h/rok
doradztwo specjalistyczne w ramach dyżurów ekspertów
Szkolenia dla Partnerów PPNT
networking
nauka języków obcych
WSPARCIE REGIONALNEGO OŚRODKA INFORMACJI PATENTOWEJ
doradztwo i konsultacje
pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji
80% stawki komercyjnej
zgłoszeniowej
pomoc w zakresie prowadzenia postępowania
80% stawki komercyjnej
poszukiwania i badania patentowe
80% stawki komercyjnej
WSPARCIE CENTRUM DESIGNU GDYNIA
warsztaty i szkolenia z tematyki szeroko rozumianego designu
wsparcie w poszukiwaniu projektantów
udział produktu/usługi w wystawach
WSPARCIE LABORATORIUM PPNT
pracownie laboratoryjne wyposażone w specjalistyczny
sprzęt do realizacji projektów w zakresie mikrobiologii,
zgodnie z obowiązującym cennikiem
biologii molekularnej, analizy chemicznej i proteomicznej
oraz hodowli roślin in vitro i hodowli komórkowej
badania z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej,
zgodnie z obowiązującym cennikiem
analizy chemicznej oraz hodowli in vitro

