Fiszka oferty usług proinnowacyjnych
I. Akredytowany wykonawca
1. Nazwa wykonawcy
Nickel Technology Park Poznań sp. z o.o.
2. Forma prawna prowadzonej działalności
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Status Wnioskodawcy
- przedsiębiorstwo MSP1
- przedsiębiorstwo inne niż MSP (duże)
- stowarzyszenie
- fundacja
- uczelnia wyższa
- instytut naukowy
4. Obszar geograficzny na jakim Wykonawca chce świadczyć usługi
Cała Polska.
Obszar strategiczny – województwo wielkopolskie
5. Dane Wnioskodawcy
NIP
7811719243
Numer REGON
634398084
Numer w:
a) Krajowym Rejestrze
0000139401
Sądowym
b) Ewidencji Działalności
Gospodarczej
Data i miejsce rejestracji
2002-11-22
działalności instytucji
Kod PKD lub EKD
68,20Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
podstawowej działalności
lub dzierżawionymi
Wnioskodawcy oraz
68, 20, Z, Wynajem i zarzadzanie nieruchomościami
działalność, której dotyczy
własnymi lub dzierżawionymi
projekt (jeśli inna niż
72,,, Badania naukowe i prace rozwojowe
podstawowa)
70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarzadzania
85 Edukacja
74,,, pozostała działalność profesjonalna, naukowa,
techniczna
Adres siedziby:
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Poznański
Gmina
Suchy Las
Miejscowość
Złotniki
Ulica
Krzemowa
Nr budynku
1
Nr lokalu
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
1

Kod pocztowy
Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej

62-002
+48 61 65 85 505
biuro@younick.pl
http://younick.pl/

II. Potencjał Wykonawcy
6. Krótka historia działalności Wykonawcy
Nickel Technology Park Poznań sp. z o.o., działalność statutową w charakterze Instytucji
Otoczenia Biznesu prowadzi od 2002 roku. NTPP to pierwszy niepubliczny park
technologiczny w Polsce, którego misją jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju
przedsiębiorstw zorientowanych na różne formy innowacji – zarówno produktowe, jak i
procesowe i marketingowe. Nickel Technology Park Poznań sp. z o.o., który jest 100%
udziałowcem Centrum Biotechnologii sp. z o.o., jest przedsiębiorstwem związanym z PTB
Nickel.
Dotychczasowa działalność parku osadza się na dziewięciu filarach:
 pobudzaniu przedsiębiorczości – m.in. poprzez realizację projektu „STARTup your
life”! – czyli promocja przedsiębiorczych postaw w wielkopolskiej nauce”;
 Inwestycje na wczesnym etapie rozwoju finansowane z działania 3.1 POIG na
lata 2007-2013 – 127 zgłoszonych i przeanalizowanych pomysłów, 27
preinkubacji wstępnych, 19 preinkubacji właściwych obejmujących biznes
plany, badania rynku, opinie o innowacyjności, pogłębione analizy
technologiczne, 9 inwestycji kapitałowych w obszarze Life Science oraz ICT
na kwotę ponad 6,6 mln PLN.
 tworzeniu warunków do funkcjonowania nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej
dla firm/zespołów naukowych/studentów z obszaru biotechnologii i Life Sciences – w
II kw. 2012 roku został oddany do użytkowania budynek o powierzchni 5 tys. m2,
wyposażony m.in. w laboratoria
mikrobiologiczne, syntez oraz analiz
mikrobiologicznych;
 Najmie: NTPP sp. z o.o. to nowoczesny kompleks biurowo-magazynowy w którym
znajduje się blisko 12.000 m kw. powierzchni biurowej w 4 biurowcach i 12.000 m
kw. o powierzchni magazynowej wysokiego składowania;
 realizowaniu projektów szkoleniowo-doradczych polegających na wsparciu osób
przedsiębiorczych chcących założyć własną działalność oraz wsparciu przedsiębiorstw
w prowadzonej działalności;
 wykorzystywaniu w bieżącej działalności zaawansowanego Centrum Usług
Biznesowych, w ramach którego na rzecz regionalnych przedsiębiorstw, są
świadczone zaawansowane usługi prototypowania oraz testowania produktów jak i
usług gdzie powierzchnia biurowa to blisko 3000m2, a konferencyjno-wystawiennicza
180 m2;
 udzielaniu wsparcia kapitałowego na innowacyjne projekty z branży ICT,
biotechnologii, budownictwa, nowych technologii wraz analizą prawno-biznesową
(dwa projekty dofinansowane z działania 3.1 POIG);
 pomocy przedsiębiorstwom w nawiązywaniu kontaktów z naukowcami;
 wsparciu przedsiębiorców poprzez dostarczanie informacji, doradztwo z zakresu
pozyskiwania środków unijnych, organizacji konferencji, szkoleń, targów, itp.;
 inicjowaniu i rozwoju współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki w branży
biotechnologicznej (firmy, uczelnie, władze samorządowe i instytucje otoczenia

biznesu) NTPP jest koordynatorem Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska, jest
również koordynatorem Wielkopolskiego Klastra Motoryzacyjnego.Usługi
realizowane przez NTPP sp. z o.o. są zgodne z system jakości ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 i PN-N 18001:2004. Ponadto usługa odzysku wody odpadowej
(deszczówka); usługa rowerowni, usługa segregacji odpadów zgodnie z ISO
9001:2008 oraz BHP wg ISO 14001:2004.
W zakresie zarządzania własnością intelektualną NTPP uchwałą zarządu z dnia 02.07.2015
roku przyjął regulamin zarządzania własnością intelektualną.
7. Rodzaj usług, jakie Wykonawca oferuje w ramach systemu

Nazwa usługi

1)
usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie
transferu wiedzy,
2)
usługi doradcze w zakresie innowacji - doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie
nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich,
3)
usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie
korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
4)
usługi wsparcia innowacji – udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych,
zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów,
5)
usługi wsparcia innowacji – znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu
opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.
8.2 Zakres szczegółowy oferowanej usługi
NTPP sp. z o.o. to 14 lat doświadczenia w zakresie świadczenia usług doradczych w
zakresie innowacji, w tym dla sektora MSP. Firma świadczy liczne usługi doradztwa i
szkoleń mające na celu transfer i komercjalizację nowoczesnych technologii. Firma
NTPP sp. z o.o. dokonuje analiz rynkowych innowacyjnych produktów i usług.
Realizuje
usługę
sporządzenia
biznesplanów
innowacyjnych
projektów
inwestycyjnych i przygotowania projektów wymagających wejścia na rynki
międzynarodowe. Uczy technik oceny projektów innowacyjnych, technik
prezentacyjnych, finansowania innowacji, itp.
 działalność powiązana z finansowaniem projektów opartych na działalności
B+R;
 działalność doradcza w obrębie budowania relacji i sieci powiązań, penetracja
świata nauki i biznesu;
 działalność doradcza i w zakresie wsparcia innowacji w obrębie projektów
badawczo – rozwojowych;
 wynajem
powierzchni
biurowej,
laboratoryjnej
oraz
przestrzeni
wystawienniczo-konferencyjnej;
 kompleksowa oferta usług biznesowych w ramach Centrum Usług
Biznesowych tj. specjalistycznej powierzchni wraz z zapleczem
konferencyjno-wystawienniczym, w ramach której zainteresowane podmioty
mają możliwość korzystania z usług świadczonych w ramach powierzchni
usługowej TestLAB. TestLAB jest powierzchnią biurową wyposażoną w
specjalistyczne oprzyrządowanie oraz oprogramowanie służące do świadczenia
wysokospecjalistycznych usług na rzecz przedsiębiorców z zakresu rozwoju
cyklu życia produktu. TestLAB podzielony jest na następujące przestrzenie:
o Pracownia modelowania 3D
o Pracownia badań sensorycznych
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W zależności od liczby oferowanych usług – pkt. 8 do powielenia

o Pracownia modelowania matematycznego i statystycznego
o Pracownia projektów technicznych
o Pracownia rzeczywistości poszerzonej i wirtualnej
Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych usług znajdują się na stronie:
www.younick.pl
9. Doświadczenie Wykonawcy w świadczeniu danego rodzaju usług
 Inwestycje kapitałowe finansowane ze środków własnych NTPP (IVI sp. z o.o.,
Pozlab sp. z o.o.);
 Inwestycje na wczesnym etapie rozwoju finansowane z działania 3.1 POIG –
127 zgłoszonych i przeanalizowanych pomysłów, 27 preinkubacji wstępnych,
19 preinkubacji właściwych obejmujących biznes plany, badania rynku, opinie
o innowacyjności, pogłębione analizy technologiczne, 9 inwestycji;
 Inicjowanie działalności innowacyjnej Program Operacyjny - Innowacyjna
Gospodarka - Działanie 3.1. dotacja na preinkubację oraz na inwestycje
kapitałowe w nowo utworzone przedsiębiorstwa innowacyjne. Wejścia
kapitałowe:
o 3R Studio Mobile sp. z o.o. Wartość inwestycji: 800 000,00 PLN
o VTS Project sp. z o.o. Wartość inwestycji: 800 000,00 PLN
o Lab4motion Solutions sp. z o.o. Wartość inwestycji: 760 000 PLN
o NXTData Group sp. z o.o. Wartość inwestycji: 300 000,00 PLN
o MedVentures sp. z. o.o. Wartość inwestycji: 800 000,00 PLN
o Centrum Biotechnologii i Badań Mikrobiologicznych sp. z. o.o.
Wartość inwestycji: 815 120,00 PLN
o IVI sp. z. o.o. Wartość inwestycji: 800 000,00 PLN
o Plast Compound Processing sp. z o.o. Wartość inwestycji: 820 000,00
PLN
o OPM Pharma sp. z o.o. Wartość inwestycji: 886 000,00 PLN
o Nu Delta sp. z o.o. Wartość inwestycji: 900 000 PLN
o Spark Software sp. z o.o. Wartość inwestycji: 800 073,94 PLN
o Nanosync sp. z. o.o. Wartość inwestycji: 900 000,00 PLN
o Smart Pharma sp. z. o.o Wartość inwestycji: 800 00,00 PLN
o DataLeezer sp. z. o.o Wartość inwestycji: 800 000,00 PLN
o Bluehat sp. z. o.o Wartość inwestycji: 500 000,00 PLN
o Cem kolor Wartość inwestycji: 800 000,00 PLN
 Pozyskiwanie
finansowania
ze
źródeł
zewnętrznych
dla
projektów/przedsiębiorstw inkubowanych i rozwijanych przez NTPP (np. w
obszarze medycyny i usług medycznych: HME Polska sp. z o.o., Medibase sp.
z o.o., IVI sp. z o.o., Smartpharma sp. z o.o.). Źródła finansowania: Aniołowie
Biznesu, fundusze inwestycyjne, inkubatory przedsiębiorczości, banki,
fundusze europejskie;
 Działalność co-inwestycyjna i doradcza w funduszu inwestycyjnym SpeedUp
Innovation Sp. z o.o. s.k.a.;
 Utworzenie i rozwijanie Stowarzyszenia Bioregion Wielkopolska
zrzeszającego przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowo – badawcze działające
w branży Life Science;
 Organizacja Cyklicznej Konferencji BIOCONNECT - jedyne tego typu
wydarzenie w Wielkopolsce, integrujące branże Bio/Life Sciences ze
środowiskiem naukowym;

 Międzynarodowe Warsztaty „Strategie własności intelektualnej – jak
wykorzystać własność intelektualną do budowania firmy i robienia biznesu”;
 Udział w projekcie European Sales Competition finansowanym przez Komisję
Europejską w ramach Erasmus/Lifelong Learning Programme – projekt
międzynarodowy ukierunkowany na współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami
i uczelniami. NTPP pełni rolę eksperta zapewniającego jakość w zakresie
wszystkich aspektów projektu;
 Usługi brokerskie dla firm z obszaru biotechnologii i produkcji żywności z
udziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Włókien
Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu: identyfikacja potrzeb
przedsiębiorcy i odnalezienie kompetentnego partnera przemysłowego, który
umożliwi przedsiębiorcom opracowanie i wprowadzenie na rynek
konkurencyjnych i nowoczesnych produktów;
 Podmiotami korzystającymi z usług NTPP w zakresie komercjalizacji
wyników swoich projektów badawczo-rozwojowych są m.in. Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu oraz innowacyjna firma MedVentures sp. z o.o.;
 Wirtualne biuro - świadczona 40 podmiotom usługa polegająca na pełnym
outsourcingu obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności
przedsiębiorstwa w danym miejscu np. dla firm Biotrade Poland Sp. z o.o.,
COM Servis Daniel Michalski, Creactivity Sp. z o.o. , Creactivity Sp. z o.o. ,
Ergies, ECOENERGYSTUDIO Sp. z o.o. , „Eltex” Tomasz Ogrodnik ,
FUMAR sp. z o.o., HASKEL sp. z o.o., Horizzon Sp. z o.o., Horizzon Sp. z
o.o. Sp. k., Hoval sp. z o.o., Hydromaster, Insolit Piotr Brudz, Inter Kall,
Instytut Informatyki Stosowanej, J-DG Jacek Jopp i wiele innych.
10. Kadra Wykonawcy świadcząca dany rodzaj usług
Adam Siwczyński, Wojciech Przygocki, Tomasz Narojczyk: nadzór nad procesem
inwestycji kapitałowych – od pomysłu, poprzez strukturyzację transakcji, nadzór
inwestorski, aż po wyjście; zarządzanie projektami w organizacji; nadzór właścicielski
w obszarze rozwoju biznesu, finansów i prawa nad spółkami; wdrażanie w
nadzorowanych spółkach wypracowanych i doskonalonych praktyk wspierających
rozwój biznesu: YouNick business development concept, customer development,
BMC, etc.; współuczestnictwo w scoutingu nowych projektów, tworzeniu pipelina
projektów; współudział w procesie rozwoju produktu, usługi, opracowywaniu
feasibility studies dla nowych projektów, audytów technologiczny, ścieżek
komercjalizacji dla innowacyjnych technologii i produktów w charakterze członka
zespołu odpowiedzialnego za proces inwestycyjny i nadzór właścicielski; prowadzenie
procesu strukturyzacji transakcji w szczególności Umowy Inwestycyjnej i Umowy
Spółki; prowadzenie procesu wyjścia z inwestycji kapitałowych; współudział w
tworzeniu sieci partnerstw branżowych, kapitałowych wspierających potencjał
biznesowy YouNick.
Natalia Uchman: Od ponad 4 lat odpowiedzialna za dostarczanie nowych usług w
obszarze BPO dla branż biotechnologicznych, Life Science, IT, ICT.
Rafał Roszak: kształtowanie i realizacja strategii i celów biznesowych działu, w tym
zarządzanie budżetem, kształtowanie oferty i polityki cenowej; wypracowanie,
nadzorowanie i optymalizacja kluczowych procesów operacyjnych, nadzór nad
działaniami komunikacyjnymi i promocyjnymi projektu; zarządzanie zespołem
projektu I udział w tworzeniu i modelowaniu struktury organizacyjnej; podejmowanie

decyzji o wyborze oraz koordynowanie współpracy z zewnętrznymi kooperantami;
budowanie relacji ze strategicznymi Klientami i troska o najwyższą jakość
realizowanych usług.
Wojtek Ławniczak: realizacja projektów badawczych i proinnowacyjne, m.in. dla
Nickel Development czy Przedszkola UL; audyt technologiczny; analizy IP; strategia
IP; testowanie technologii (wydajność, bezpieczeństwo, sprawność, stabilność);
planowanie technologii; dobór materiałów dla urządzeń i opakowań; dobór substancji
czynnej i metody dostarczenia, formy i postaci dla leków, żywności funkcjonalnej,
kosmetyków i suplementów diety; planowanie środowiska deweloperskiego, cloud’u
etc.; planowanie architektury hardwarowej.
Bartosz Stawski: współpracy w zakresie szkoleń oraz consultingu w zakresie
wdrażania usług proinnowacyjnych; facylitacja procesu rozwiązywania problemów i
tworzenia innowacyjnych rozwiązań, planowanie dużych projektów, wdrażanie zasad
zarządzania umożliwiających efektywną realizację portfela projektów oraz coaching
zespołów projektowych.
Massimo Bresciani: współpraca w zakresie szkoleń oraz consultingu w zakresie
tematyki BIO.
Patryk Srzelewicz, Michał Bąk, Michał Bonikowski: Design: badanie rynku,
analiza trendów, projektowanie koncepcyjne i inżynieryjne, wizualizacja, opracowanie
formy, wykończenie i dobór materiałów, modelowanie 3D, identyfikacja wizualna i
opakowanie, pośrednictwo technologiczne. Inżynieria: opracowanie produktu,
strategia prototypowania, przygotowanie do form wtryskowych, optymalizacja
produkcji wysoko i niskonakładowej, przygotowanie dokumentacji produkcyjnej,
produkcja i nadzór produkcyjny.
Paulina Włodarska: sprzedaż powierzchni biurowej na terenie NTPP sp. z o.o.
Adam Strzelczyk: administrowanie infrastrukturą będącą własnością Spółki bądź
pozostającą w zarządzie Spółki czynności niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania Nieruchomości oraz zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu
użytkowników Nieruchomości oraz czynności bezpośrednio zlecone przez
Koordynatora.
Dział księgowy i prawny Grupy Nickel, który należy do potencjału firma NTPP
sp. z o.o. obsługa księgowa, kadrowa i prawna Grupy Nickel i spółek zależnych.
Piotr Pietrzak: współpraca w zakresie szkoleń, consultingu oraz wdrażania usług
proinnowacyjnych.

