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+2000
osób zatrudnionych 
w firmach działających w WPT

+220
firm ulokowanych 
na terenie WPT

Wrocławski Park
Technologiczny

9 budynków

12 nowoczesnych

tworzących kompleks 
WPT

laboratoriów 
i prototypowni

We Wrocławskim Parku Technologicznym wierzymy, że przyszłość trzeba zaprojektować, dlatego 

wspieramy różne formy przedsiębiorczości. Jesteśmy pewni, że bycie przedsiębiorczym to nie 

tylko najlepszy sposób na rozwój, ale też na wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sobą energia, 

know-how oraz kreatywność, przepełniająca Wrocław i jego mieszkańców.

W WPT nie tylko udostępniamy przestrzeń pozwalającą na rozwój biznesu, ale też tworzymy  

społeczność ludzi przedsiębiorczych. Jesteśmy największym w Polsce parkiem technologicznym, 

pod kątem liczby firm działających na jej terenie. Ich różnorodność jest dowodem na to, że oferta 

WPT jest dostosowana do potrzeb biznesu różnego typu, działającego w każdej skali.

TO U NAS ROZWIJA SIĘ BIZNES!

Wrocławski Park Technologiczny to:



STELLAR HUB
program rozwoju biznesu WPT

Oferta WPT obejmuje produkty i usługi biznesowe, skupione wokół 9 obszarów prezentujących 

pełne spektrum naszej działalności – od wynajmu infrastruktury biznesowej przez inkubatory 

przedsiębiorczości, nowoczesne zaplecze laboratoryjne i badawczo-rozwojowe, specjalistyczne 

doradztwo, po projekty związane z rynkiem innowacji i współpracy nauki i biznesu.

Pełnię jej możliwości prezentuje nasz program rozwoju biznesu Stellar Hub - każda współpracująca 

z nami firma, może dowolnie ze sobą łączyć proponowane przez nas produkty i usługi, w zależności 

od tego, jakie są jej aktualne potrzeby.

„Naszą ofertę traktujemy jako konstelację produktów i usług biznesowych. 

Wybierając spośród nich dowolne elementy, współpracujące z nami 

firmy mogą korzystać z takiego wsparcia, jakiego potrzebują w danym 

momencie swojego rozwoju. Dzięki temu mogą liczyć na osiągnięcie 

rynkowego sukcesu.”

Maciej Potocki, 
prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego

KONSTELACJA DLA BIZNESU





Nasza infrastruktura biznesowa to powierzchnie biurowe i laboratoryjne na wynajem, które są 

szyte na miarę potrzeb współpracujących z nami firm -  tak pod kątem metrażu, jak i ich aranżacji. 

Swoje biura lub laboratoria może u nas ulokować zarówno startup, jak i międzynarodowa korporacja. 

Dysponujemy również nowocześnie wyposażonymi salami konferencyjnymi i szkoleniowymi 

różnej wielkości oraz świadczymy też usługi IT dla firm działających na naszym kampusie.

powierzchnie szyte na miarę

Infrastruktura 
biznesowa

POWIERZCHNIE I USŁUGI DLA BIZNESU

Infrastruktura biznesowa WPT to:

13,5 tys.66 tys. mkw.
hektarów terenów
inwestycyjnych

różnorodnych powierzchni
biznesowych



Hala produkcyjno-magazynowa Nowa 7 to nowoczesny obiekt WPT, który stanowi kompleksowe 

zaplecze dla przemysłu. Oferuje ponad 20 tysięcy mkw. powierzchni, która zaspokoi potrzeby 

firm działających w każdej skali. Na wynajem dostępne są moduły dostosowywane do 

indywidualnych potrzeby przedsiębiorstw. Każdy z nich ma bezpośredni dostęp do zaplecza 

socjalno-technicznego, części biurowej oraz sal szkoleniowych i konferencyjnych. Taka  

kompleksowa oferta ułatwia funkcjonowanie przemysłowego biznesu.

PRZESTRZEŃ DLA PRZEMYSŁU

Hala Nowa 7 to:

kompleksowe zaplecze  
produkcyjno-magazynowe

Hala
przemysłowa

ZAPLECZE
BIUROWE

ZAPLECZE
SOCJALNE

MODUŁY 
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE



We Wrocławskim Parku Technologicznym działa 12 nowoczesnych, wyposażonych w światowej  

klasy sprzęt laboratoriów i prototypowni. Nasze zaplecze badawczo-rozwojowe pozwala na  

zamienianie nawet najbardziej nowatorskich pomysłów w rzeczywiste produkty. Tu od pomysłu 

do produktu jest tylko jeden krok. Organizujemy też szkolenia z zakresu chemii, biotechnologii, 

biologii molekularnej oraz farmacji.

LABORATORIA DLA NAUKI I BIZNESU

W skład zespołu laboratoriów WPT wchodzą:

od pomysłu do produktu

Laboratoria
i prototypownie



Sektor B+R to ogrom możliwości, które potrafimy ukierunkować i wesprzeć ich wykorzystanie 

konkretnymi, specjalistycznymi usługami. Nasza oferta usług badawczo-rozwojowych obejmuje 

m.in. analizy i badania standardowe oraz opracowywanie metod analitycznych i technologii. 

Współpracujące z nami firmy wspieramy w poszukiwaniu odpowiednich dla nich rozwiązań.

Podejmujemy się również optymalizacji procesów, czy udziału w realizowanych na terenie 

WPT projektach.

Wykorzystując rozbudowaną sieć networkingową, pomagamy w nawiązywaniu kontaktów 

pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym - zarówno na poziomie krajowym, jak 

i międzynarodowym. 

Wspieramy przedsiębiorców i naukowców na każdym etapie projektu - od przedstawienia  

wyników badań, poprzez sprzedaż know-how, technologii w trakcie ich optymalizacji, czy też 

gotowych produktów, usług i technologii. 

ZNAMY POTENCJAŁ R&D

potencjał zmieniamy w sukces

Badania
i rozwój



Dla nas inwestycje to nie tylko kapitał, ale też odpowiednie zaplecze i biznesowy know-how. 

Wspieramy rozwój młodych firm w dwóch inkubatorach przedsiębiorczości działających w WPT. 

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (DAIP) oraz Integracyjny Inkubator 

Przedsiębiorczości SKRZYNIA oferują preferencyjne warunki prowadzenia biznesu. Zdajemy 

sobie sprawę z tego, że pomysły na innowacje często wywodzą się ze studenckich inicjatyw,  

dlatego stworzyliśmy Academic Box - przestrzeń warsztatowo-koncepcyjną, w której koła  

naukowe mogą rozwijać swoje projekty.

na dobry start-up!

Inkubatory
przedsiębiorczości

OSIĄGNIJ Z NAMI RYNKOWY SUKCES

WPT to:

80%+220 
wynosi przeżywalność firm 
z inkubatorów WPT

firm wyinkubowanych 
w inkubatorach WPT



+24 mln zł
udzielonego wsparcia
de minimis

185 mln zł
pozyskanych przez firmy dzięki  
mechanizmowi Bon na Dotacje

Doradztwo 
i networking

Eksperci WPT wspierają przedsiębiorców w uzyskiwaniu finansowań, prowadzą specjalistyczne 

szkolenia laboratoryne i pomagają nawiązywać kontakty, które z czasem przeradzają się  

w długotrwałe relacje biznesowe. Udzielamy wsparcia poprzez mechanizm „Bon na Dotację”,  

pomoc publiczną i pomoc de minimis. Umożliwiają one m.in. pozyskanie środków na pokrycie 

kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie ze środków 

UE oraz korzystanie na preferencyjnych warunkach z usług i zaplecza WPT.

WSPIERAMY INNOWACYJNY BIZNES

Efekty naszych działań to m.in.:

finansowanie, szkolenia
kontakty biznesowe



Zakład Doświadczalny to unikatowa w skali kraju, zaawansowana technologicznie instalacja 

produkcyjna, umożliwiająca prowadzenie m.in. testów, up-scalingu i optymalizacji związanych  

z branżą life science. Dostosowana jest w szczególności do potrzeb sektora żywności,  

suplementów diety i preparatów bioaktywnych.

Wykorzystuje się ją do testowania technologii, weryfikacji założeń oraz optymalizacji 

procesów produkcyjnych, a także wdrażania innowacyjnych rozwiązań i prowadzenie prac  

badawczo-rozwojowych.

Z Zakładu Doświadczalnego można korzystać m.in. współpracując z Klastrem 

NUTRIBIOMED, który jest jednym z Kluczowych Klastrów Krajowych.

INSTALACJA DLA BRANŻY LIFE SCIENCE

Klaster NUTRIBIOMED

testy, up-scaling, optymalizacja

Zakład
Doświadczalny



Big Science to rynek, który ma ogromny potencjał dla polskich firm i instytucji z sektora  

high-tech. Prowadzimy działania mające na celu przedstawienie im perspektyw oferowanych 

przez ten międzynarodowy rynek. 

Portal BIG SCIENCE HUB jest platformą integrująca biznes i naukę, szczególnie tę w wielkim 

wydaniu. To miejsce, w którym przedsiębiorcy mogą nawiązać kontakty skutkujące zdobyciem  

nowych zleceń i kontraktów od instytucji Big Science (takich jak CERN czy ITER) oraz zaprezentować 

swoją ofertę potencjalnym partnerom, inwestorom czy zleceniodawcom.

WPT jest też organizatorem spotkań informacyjnych i misji gospodarczych dedykowanych  

ośrodkom Big Science, w tym Poland@CERN oraz Poland@ITER. 

MIEJSCE, W KTÓRYM NAUKA SPOTYKA BIZNES

big science, big possibilities

BIG SCIENCE
HUB



WPT jest również miejscem dla małych odkrywców. Przedszkole Technoludek to nie tylko  

udogodnienie dla rodziców pracujących na terenie naszego kampusu, ale też miejsce, w którym 

dzieci spędzają czas na rozwijaniu swojej kreatywności i ciekawości świata. 

Tuż obok przedszkola funkcjonuje, prowadzone przez Fundację ProMathematica, Centrum  

Edukacyjne. Odbywają się w nim zajęcia skupiające się na naukach ścisłych, nowych technologiach 

i przedsiębiorczości. Warsztaty, które są dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku, na stałe  

zaszczepiają w nich chęć odkrywania świata i poszukiwania kreatywnych rozwiązań napotykanych 

przez nich problemów.

zobacz, zrób, zrozum

Centrum Edukacyjne
i Technoludek

SUKCES ZACZYNA SIE OD CIEKAWOŚCI ŚWIATA



Wspieramy różne formy
 PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jak w WPT 
projektujemy przyszłość?

Tworzymy społeczność ludzi 
 PRZEDSIĘBIORCZYCH

Udostępniamy przestrzeń do
 PROJEKTOWANIA PRZYSZŁOŚCI

Wokół WPT skupiliśmy kilkutysięczną społeczność przedsiębiorców, działaczy społecznych, 

specjalistów z różnych branż, którzy na co dzień swoim działaniem projektują przyszłość.  

Stań się jej częścią!

WPT to też przestrzeń, w której swoją przyszłość może projektować biznes w każdej skali. Nasze 

kompleksowe produkty i usługi biznesowe opisuje program rozwoju biznesu Stellar Hub.

Przedsiębiorczość to dla nas nie tylko biznes. To pełna energii postawa, podejmowanie własnych 

inicjatyw, aktywność w różnych obszarach życia. Wspieramy w jej rozwoju wszystkich mieszkańców 

Wrocławia!



WROCŁAWSKI PARK 
TECHNOLOGICZNY

ul. Muchoborska 18,
54-424 Wrocław

 +48 71 798 58 00

wpt@technologpark.pl

www.technologpark.pl

Bądź na bieżąco z WPT:
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