Słupski Inkubator Technologiczny już działa i ma pierwszych najemców
Słupski Inkubator Technologiczny zainaugurował działalność. Obiekt ma już pierwszych
najemców, którzy wprowadzili się do nowoczesnych pomieszczeń. Są wśród nich firmy z
takich branż jak IT, telekomunikacji bezprzewodowej, produkcji elektrycznego sprzętu
oświetleniowego LED, budowy prototypów urządzeń, produkcji wyrobów medycznych
(implanty medyczne w ortopedii). W inkubatorze zlokalizowane też będzie laboratorium
badań środowiskowych.

- Mamy nadzieję, że stworzona przez nas nowoczesna infrastruktura w postaci Słupskiego
Inkubatora Technologicznego, realizowane przez nas projekty unijne oraz działania związane ze
wspieraniem powstawania nowych inwestycji w Słupskiej Strefie przyczynią się do osiągnięcia
sukcesu społeczno-gospodarczego naszego regionu - powiedział Mirosław Kamiński, prezes
Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Słupsku - inwestora SIT.
Słupski Inkubator Technologiczny jest nowoczesnym, największym w Słupsku o takim wysokim
standardzie miejscem oferującym powierzchnie biurowe i produkcyjne dla firm rozpoczynających i
już prowadzących działalność gospodarczą.
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Średnia wielkość pomieszczeń biurowych wynosi ponad 20 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone pod produkcję mogą wynieść 230 m kw.
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Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2010 roku.
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
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Całkowity koszt inwestycji wyniósł 41,6 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to 25,4 mln
zł.
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