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INFRASTRUKTURA I WSPARCIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE 

coworking, salka spotkań  stawki preferencyjne* w ramach 
obowiązujących pakietów - zgodnie  
z obowiązującym cennikiem 

sale konferencyjne i szkoleniowe, salki spotkań  
stawki preferencyjne* w ramach limitu 
godzinowego - zgodnie  
z obowiązującym cennikiem 

system centralnego wydruku 
(drukowanie/kopiowanie) 

kserokopiarka z funkcją drukowania, 
kopiowania, skanowania (w ramach 
obowiązujących pakietów dla 
użytkowników coworkingu) 

adres PPNT Gdynia jako adres korespondencyjny 

parking  stawki operatora 

PROMOCJA 

możliwość korzystania z logotypu PPNT Gdynia 

informacje nt. firmy/projektu w kanałach promocyjnych i PR PPNT Gdynia (np. strona www, 
media społecznościowe, pomoc w rozpowszechnianiu informacji o sukcesach w mediach) 

możliwość oznaczenia firmy w przestrzeni PPNT Gdynia zgodnie z obowiązującymi zasadami 

WSPARCIE MERYTORYCZNE 

szkolenia i warsztaty dla Partnerów PPNT Gdynia* 

spotkania networkingowe 

nauka języków obcych* (np. j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j.włoski) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*pod warunkiem możliwości przyjęcia przez Partnera pomocy publicznej (de minimis) 

SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE I LABORATORIA 
Bio Laboratorium 

 
o badania z zakresu mikrobiologii, biologii 

molekularnej, analizy chemicznej i hodowli roślin 
in vitro 

o najem pracowni wyposażonych w sprzęt do 
realizacji projektów w zakresie mikrobiologii, 
biologii molekularnej, analizy chemicznej  
i proteomicznej oraz hodowli roślin in vitro  
i hodowli komórkowej 
stawki - zgodnie z cennikiem 

Pracownia Elektroniczna E-LAB zgodnie z cennikiem 

Pracownia Druku 3D zgodnie z cennikiem 

Pracownia Badań Niszczących  
i Nieniszczących 

zgodnie z cennikiem 

Pracownia Łączności  
i Nawigacji 

zgodnie z cennikiem 

Pracownia Wzorcownia 
Przyrządów Pomiarowych 

zgodnie z cennikiem 

STREFA STARTUP | INFORMACJA PATENTOWA | CENTRUM DESIGNU 

 

o otwarte warsztaty, prelekcje, maratony biznesowe i spotkania 
z zakresu projektowania produktów i usług, komunikacji, 
sprzedaży, design thinking, UX, modelu biznesowego, 
komercjalizacji nauki itp. 

o otwarte konsultacje z zakresu budowania wizerunku marki, 
komunikacji w mediach społecznościowych, budowania 
biznesu na wczesnym etapie rozwoju 

o coworking/biurko na godziny: stawki preferencyjne* - zgodnie 
z cennikiem i na podstawie zawartej umowy najmu 
przestrzeni coworkingu 

 o otwarte warsztaty, wykłady, szkolenia z zakresu ochrony 
własności intelektualnej oraz informacji patentowej 

o bezpłatne indywidualne konsultacje eksperckie (marka, 
design, patenty, utwory)* 

o bezpłatne poszukiwania w bazach znaków towarowych lub 
wzorów przemysłowych* 

o bezpłatne przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku 
towarowego lub wzoru przemysłowego – Polska* 

o usługi specjalistyczne – w tym badania patentowe, audyt IP, 
sporządzanie opinii -  zgodnie z cennikiem 

 o otwarte warsztaty, spotkania i konferencje z zakresu 
projektowania i design managementu 

o otwarte wydarzenia dla branży kreatywnej 

 


