FISZKA OFERTY USŁUGOWEJ OŚRODKA INNOWACJI
1. Nazwa Ośrodka Innowacji:
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.
2. Obszar geograficzny świadczenia usług:
zachodniopomorskie
lista rozwijana województw
lista rozwijana województw
lista rozwijana województw

lista rozwijana województw
lista rozwijana województw

3. Rodzaj oferowanych usług1):
3.1 Usługi doradcze w zakresie innowacji
usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy
Oferowana usługa
Doświadczenie Wnioskodawcy w świadczeniu podobnych usług
Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
okres świadczenia usługi od 2006 roku
liczba wdrożonych innowacji 1
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU
Kadra Ośrodka Innowacji świądczaca ten rodzaj usług: Katarzyna Witkowska
Oferowana usługa
Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii

Doświadczenie Wnioskodawcy w świadczeniu podobnych usług
okres świadczenia usługi od 2006 roku
liczba wdrożonych innowacji 1
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU

Kadra Ośrodka Innowacji świądczaca ten rodzaj usług: Katarzyna Witkowska
Oferowana usługa
Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z inwestorem w zakresie rozwijania
i/lub wdrażania innowacji

Doświadczenie Wnioskodawcy w świadczeniu podobnych usług
okres świadczenia usługi od 2006 roku
liczba wdrożonych innowacji 1
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU

Kadra Ośrodka Innowacji świądczaca ten rodzaj usług: Katarzyna Witkowska
Oferowana usługa
Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia
innowacyjnej technologii

Doświadczenie Wnioskodawcy w świadczeniu podobnych usług
okres świadczenia usługi od 2006 roku
liczba wdrożonych innowacji 3
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU

Kadra Ośrodka Innowacji świądczaca ten rodzaj usług: Magdalena Krawczak
Oferowana usługa
Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji

Doświadczenie Wnioskodawcy w świadczeniu podobnych usług
okres świadczenia usługi od 2006 roku

liczba wdrożonych innowacji 3
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU
Kadra Ośrodka Innowacji świądczaca ten rodzaj usług: Katarzyna Witkowska, Agnieszka Pieczyńska
Oferowana usługa
Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji

Doświadczenie Wnioskodawcy w świadczeniu podobnych usług
okres świadczenia usługi od 2006 roku
liczba wdrożonych innowacji 2
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU

Kadra Ośrodka Innowacji świądczaca ten rodzaj usług: Agnieszka Pieczyńska
Oferowana usługa
Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji

Doświadczenie Wnioskodawcy w świadczeniu podobnych usług
okres świadczenia usługi od 2006 roku
liczba wdrożonych innowacji 3
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU

Kadra Ośrodka Innowacji świądczaca ten rodzaj usług: Katarzyna Wiśniewska
Kadra Ośrodka Innowacji świądczaca ten rodzaj usług (proszę dodawać wiersze wg. potrzeb):
Imię i nazwisko: Katarzyna Witkowska
Wykształcenie: wyższe (mgr Biotechnologii)
Krótki opis doświadczenia zawodowego w świadczeniu tego rodzaju usług:
Konsultantka ds. innowacji. Założycielka i prezes Klastra IT - stowarzyszenia 90 firm informatycznych działających na Pomorzu Zachodnim. Współtworzy i konsultuje strategie z
obszaru wdrażania i finansowania innowacji oraz rozwoju biznesu. Ekspertka oceniająca biznes plany startupów i młodych firm. Praktyk w dziedzinie kreowania nowych usług dla
biznesu, budowania relacji z kooperantami oraz rozwoju organizacji okołobiznesowych. Inicjatorka wydarzeń promujących przedsiębiorczość technologiczną. Od 10 lat zarządza
projektami z zakresu rozwoju przedsiębiorczości technologicznej i innowacji w biznesie. Współtworzyła markę i budowała ofertę usług Technoparku Pomerania. Założycielka
pierwszego akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w Szczecinie.
Absolwentka Wydziału Biotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Studiowała na studiach doktoranckich na kierunku Ekonomia oraz na kierunku
Integracja Europejska. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Psychologii zarządzania. Od wielu lat menedżer projektów w Szczecińskim Parku NaukowoTechnologicznym. Aktualnie kieruje działem rozwoju Technoparku Pomerania.
Imię i nazwisko: Agnieszka Pieczyńska
Wykształcenie: wyższe (magister)
Krótki opis doświadczenia zawodowego w świadczeniu tego rodzaju usług:
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Doktorantka na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu
strategicznym i zarządzaniu ludźmi. Doradza przedsiębiorcom z różnych sektorów, także ICT. Wśród jej klientów - firm technologicznych, są m.in.: tworzące aplikacje dedykowane,
własciciele portali tematycznych, firmy działające w e-comerce, a także projektujące rozwiązania związane z szerokopojętym bezpieczeństwem danych. W ramach prowadzonych
projektów wspiera swoich klientów w tworzeniu i wdrażaniu strategii, systemów organizacji i zarządzania, identyfikuje obszary niskiej efektywności i projektuje usprawnienia.
Pomaga menedżerom w doskonaleniu kompetencji. Promuje nowoczesne i świadome zarzadzanie.

Imię i nazwisko: Magdalena Krawczak
Wykształcenie: wyższe (mgr filologii polskiej)

Krótki opis doświadczenia zawodowego w świadczeniu tego rodzaju usług:
Specjalistka ds. marketingu w Technoparku Pomerania, gdzie zajmuje się planowaniem i realizacją działań promocyjnych, a także odpowiada za komunikację w mediach
społecznościowych. Zajmuje się organizacją wydarzeń branżowych oraz doradztwem dla firm w zakresie marketingu. Realizatorka projektów związanych z transferem technologii
oraz kampanii promujących tematykę współpracę nauki i biznesu oraz innowacji. Prowadzi warsztaty dla młodzieży zachęcające do wyboru ścieżki zawodowej w branży
informatycznej oraz zajęcia dla studentów z zakresu przedsiębiorczości technologicznej. Z wykształcenia filolog polski i angielski, miłośniczka nowoczesnych technologii.

Imię i nazwisko: Katarzyna Wiśniewska
Wykształcenie: wyższe (mgr Biotechnologii)
Krótki opis doświadczenia zawodowego w świadczeniu tego rodzaju usług:
Doradztwo w zakresie pomysłów na biznes, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej dla młodych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania
innowacyjnych przedsięwzięć. Koordynator działań związanych z tworzeniem aplikacji dla telewizji hybrydowej. Koordynator działań realizowanych przez SPNT w zakresie ezdrowia, w tym projektowanie nowych usług oraz współpraca z firmami Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie oraz placówkami medycznymi w zakresie usług związanych
z e-zdrowiem.
Od lat żywo zainteresowana branżą informatyczną i biotechnologiczną oraz współpracą na linii nauka - biznes. Kreuje i zarządza wieloma projektami dotyczących informatyzacji
zarówno administracji publicznej, jednostek ochrony zdrowia jak i podmiotów komercyjnych. Zarządzała projektem dotyczącym budowy, wdrożenia systemów i aplikacji
tworzących architekturę platform technologicznych oraz infrastruktury sprzętowej IT dla Centrum Przetwarzania Danych Technoparku Pomerania.

* Powielić w przypadku więcej niż jednej usługi w ramach kategorii usług
Usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone
Oferowana usługa
Doświadczenie Ośrodka Innowacji w świadczeniu podobnych usług
Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej,
okres świadczenia
badania stanu
usługi
techniki
od 2011
i czystości
roku patentowej
liczba wdrożonych innowacji 5
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU
Kadra Ośrodka Innowacji świądczaca ten rodzaj usług (proszę dodawać wiersze wg. potrzeb):
Imię i nazwisko: Rafał Malujda
Wykształcenie: wyższe (mgr prawa)
Krótki opis doświadczenia zawodowego w świadczeniu tego rodzaju usług:
Radca prawny i rzecznik patentowy, specjalista z zakresu prawa nowych technologii, transferu technologii i prawa morskiego. Ukończył podyplomowe studia z zakresu
międzynarodowego prawa handlowego LL.M. (Rostock) oraz studium prawa angielskiego i Unii Europejskiej Uniwersytetu Cambridge. Obsługuje doświadczone firmy i startupy z
branży informatycznej - od ich założenia, poprzez proces inwestycyjny, aż po wprowadzanie produktu na rynek w kraju i za granicą. Uczestniczy w pracach FSFE Legal - The
Freedom Task Force, współautor Przewodnika dla Ośrodków Badawczo - Rozwojowych JASPERS, arbiter w Sądzie Polubownym działającym przy Niemieckim Stowarzyszeniu
Arbitrażu Morskiego. Obsługuje m.in. centra danych, firmy programistyczne, e-commerce, TMT, agencje interaktywne / design oraz ośrodki transferu technologii i spółki celowe
uczelni wyższych w ich realizacjach w kraju i za granicą. Szczególny obszar doświadczenia to kwestie licencyjne związane z komponentami open source w systemach klasy
enterprise i platformach "XaaS".
* Powielić w przypadku więcej niż jednej usługi w ramach kategorii usług
3.2 Usługi wsparcia innowacji
lista rozwijana usług - do zaznaczenia
Oferowana usługa
Doświadczenie Ośrodka Innowacji w świadczeniu podobnych usług

Udostępnianie przestrzeni biurowej

okres świadczenia usługi od 2010 roku
liczba wdrożonych innowacji
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU

Kadra Ośrodka Innowacji świądczaca ten rodzaj usług (proszę dodawać wiersze wg. potrzeb):
Imię i nazwisko: Dorota Batogowska
Wykształcenie: wyższe (magister)
Krótki opis doświadczenia zawodowego w świadczeniu tego rodzaju usług:
Od ponad 2 lat Menedżer Działu Obsługi w Technoparku Pomerania w zakresie realizacji usługi udostępniania powierzchni biurowej oraz zarządzania obiektami Technoparku
Pomerania. Ponadto doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania funduszy Unijnych, realizacji i rozliczania projektów po stronie Wnioskodawcy. Kierowanie Regionalnym
Ośrodkiem EFS przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, Koordynacja Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w ZARR S.A. Doświadczenie we wdrażaniu i
realizacji systemów jakości ISO PN-EN ISO 9001:2009, pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Auditora wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością.

Potencjał Ośrodka Innowacji do świadczenia usługi (proszę opisać w zależności od rodzaju oferowanej usługi):
udostępniana powierzchnia biurowa: 6200 m2 (pow. biurowa), pow. biurowa wspólna co - working: 160 m2, pow. sal konferencyjnych oraz sal spotkań: 1200 m2
udostępniane banki danych:
udostepniane zasoby bibliteczne: 200 pozycji o tematyce technicznej IT, marketingowej i biznesowej
udostępniane badania rynku:
udostępniane laboratoria:
znakowanie, testowanie, certyfikacja jakości:
* Powielić w przypadku więcej niż jednej usługi w ramach kategorii usług
lista rozwijana usług - do zaznaczenia
Oferowana usługa
Doświadczenie Ośrodka Innowacji w świadczeniu podobnych usług
Udostępnianie laboratoriów
okres świadczenia usługi od 2012 roku
liczba wdrożonych innowacji 0
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU
Kadra Ośrodka Innowacji świądczaca ten rodzaj usług (proszę dodawać wiersze wg. potrzeb):
Imię i nazwisko: Zbigniew Krupa
Wykształcenie: wyższe (magister)
Krótki opis doświadczenia zawodowego w świadczeniu tego rodzaju usług:
Menedżer działu IT w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym od 6 lat, Koordynacja projektów IT, zarządzanie zespołem IT, kreowanie i utrzymywanie polityki
bezpieczeństwa i ciągłości działania IT w Spółce, opracowywanie koncepcji nowych projektów i usług z zakresu IT, dobór sprzętu i oprogramowania do nowych przedsięwzięć IT,
wdrożenia oprogramowania, zarządzanie serwerownią. Rozbudowa infrastruktury, wdrażanie i wprowadzanie zmian mających na celu poprawę funkcjonalności sieci i sprzętu
komputerowego. Wdrażanie usprawnień w działaniu systemów informatycznych, realizacja projektów podnoszących funkcjonalność środowiska komputerowego. Pełnienie funkcji
Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji: „Wrota Parsęty-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty oraz „Szczecin Infrastruktura
Społeczeństwa Informacyjnego – etap 1 Infrastruktura”.
Imię i nazwisko: Paweł Muszyński
Wykształcenie: wyższe (magister)
Krótki opis doświadczenia zawodowego w świadczeniu tego rodzaju usług:

Administracja infrastrukturą sieciową, serwerową: w szczególności: obsługa i zarządzanie, uaktualnianie konfiguracji, update, zarządzanie ruchem dla podsieci (VLAN), definiowanie
reguł firewall, konfigurowanie NAT, backup ustawień, przepuszczanie ruchu dla przypisanych adresów zewnętrznych, przydział adresacji zewnętrznej najemcom, zarządzanie
routerami i punktami dostępu, konfiguracja i zakładanie vlan, weryfikacja prawidłowości działania sieci. Administrowanie infrastrukturą serwerową w szczególności: update,
upgrade, przegląd logów, prace związane z funkcjonalnością i rodzajem usług danego serwera, backup zasobów serwerowych, prowadzenie dokumentacji związanej z
infrastrukturą serwerową, zarządzanie serwerami fizycznymi i wirtualnymi, zarządzanie serwerem poczty elektronicznej.

Potencjał Ośrodka Innowacji do świadczenia usługi (np.udostępniana powierzchnia, zasoby itp.)
udostępniana powierzchnia biurowa:
udostępniane banki danych:
udostepniane zasoby bibliteczne:
udostępniane badania rynku:
udostępniane laboratoria: 1
znakowanie, testowanie, certyfikacja jakości:
* Powielić w przypadku więcej niż jednej usługi w ramach kategorii usług
4. Dane kontaktowe Ośrodka Innowacji:
Adres siedziby: ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Numer faksu: 91 85 22 192
E-mail: biuro@spnt.pl
www: www.technopark-pomerania.pl
5. Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: Anna Pawłusiewicz
Telefon: 91 85 22 914
E-mail: apawlusiewicz@spnt.pl

1)

Zaznaczone w Fiszce kategorie usług muszą być zgodne z opisem doświadczenia w zakresie świadczenia tych usług zawartym we wniosku o akredytację.

Uwaga: Niniejsza oferta będzie publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ministerstwo Rozwoju zastrzega sobie
prawo do możliwości wprowadzenia zmian redakcyjnych do zawartych w niej wpisów w porozumieniu z Ośrodkiem Innowacji.

