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Przestrzeń

nowych możliwości

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny

• BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku

• Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz

• Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji przemysłowych i pobudzanie 

lokalnej gospodarki

• BPPT to jeden z największych parków tego typu w Polsce. Swoim obszarem 

obejmuje tereny o powierzchni blisko 280 ha

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny wyróżniają:

• duży obszar

• doskonała infrastruktura

• korzystane położenie geograficzne

• dobra komunikacja intermodalna 

(dostęp do sieci dróg i infrastruktury kolejowej, 

międzynarodowy port lotniczy  oraz port żeglugi śródlądowej)

• sprawny model pozyskiwania środków na infrastrukturę

• wysoko oceniony zespół obsługi inwestora
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Połączenia lotnicze

Ponadto można skorzystać z lotniska w Gdańsku 

- 2 godziny jazdy samochodem z Bydgoszczy
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usługi metalowa budowlana tworzywa sztuczne telekomunikacja

energetyczna elektroniczna inne logistyka spożywcza

handel produkcja chemiczna

BUDOWLANA

METALOWA

Aktualnie łącznie 57 firm prowadzi działalność 

gospodarczą lub inwestuje na terenie BPPT

TWORZYWA 
SZTUCZNE

Firmy w BPPT – podział na branże

USŁUGI



2014-05-14

3

Firmy w BPPT

Liczba zatrudnionych na terenie BPPT

Wartość nakładów inwestycyjnych w BPPT [mln PLN]

Liczba firm w BPPT 

2007
2008

2009
2010

2011

2012

prognoza 2013

30
39

44
41

41
51

57

Oferta BPPT

BPPT oferuje dogodnie skomunikowane działki na sprzedaż lub pod dzierżawę oraz
inwestycje typu build-to-suit, czyli realizację budowy obiektu kubaturowego
dostosowanego do indywidualnych potrzeb inwestora. Możliwe jest przygotowanie
kształtu i rozmiaru działki inwestycyjnej pod konkretne wymagania przedsiębiorstwa.

BPPT oferuje:

• tereny uzbrojone w nowoczesną infrastrukturę

• wybór lokalizacji i podział działki zgodnie z wymaganiami Inwestora

• bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 10

• dojazd miejską komunikacją publiczną

• tereny w pobliżu lotniska i portu żeglugi śródlądowej

• bezpośredni dostęp do towarowego transportu kolejowego

• wsparcie w sprawnej realizacji procedur administracyjnych

• dostęp do metropolitalnego rynku pracy o populacji 850 tysięcy 
osób aktywnych zawodowo
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W latach 2006 – 2008 zrealizowano projekt w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

działanie 1.3: „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”, priorytet 1.: „Rozwój przedsiębiorstw i

wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

Jego rezultatem było wybudowanie dwóch hal wraz z łącznikiem administracyjno-socjalnym o powierzchni 6

644,30 m2. Przedsięwzięcie objęło również rozbudowę budynku, w którym mieści się siedziba Spółki –

powierzchnię biurową powiększono o 500 m2.

Całkowita wartość projektu wyniosła 21 063 866,73 zł z czego Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. otrzymał

zwrot części środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie

8 863 524,41 zł.

Inwestycja SPO WKP 1.3

Inwestycja RPO WK-P 5.6

Projekt „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego” stanowił kontynuację
inwestycji zrealizowanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw zrealizowanego w latach 2006–2008.

Cele i założone efekty inwestycji

Główny cel projektu to stworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej dla inwestorów, którzy
zamierzają ulokować swój biznes na terenie Bydgoszczy, a w szczególności w Parku Przemysłowo-
Technologicznym.

Cele pośrednie:
- uzbrojenie części Parku w sieci infrastrukturalne
- powstanie osi drogowej łączącej ulicę Glinki przez Park z obwodnicą
Bydgoszczy (S–10)

- stworzenie dróg wewnętrznych w aktywizowanej części Parku

Długofalowym efektem inwestycji jest zaktywizowanie części Parku, w której powstaną nowe przedsiębiorstwa,
a w konsekwencji nowe miejsca pracy dla mieszkańców Bydgoszczy i okolicznych gmin. Zobowiązaliśmy się 16
nowych inwestycji w latach 2012-2014, na koniec 2012 roku ten wskaźnik wyniósł 7.



2014-05-14

5



2014-05-14

6

Projekt pn. „Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej”
złożony przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny we współpracy z Polskim
Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

W ramach projektu, w 100 proc. dofinansowanego ze środków UE, inwestorzy, którzy prowadzą
działalność gospodarczą na terenie BPPT, zyskują możliwość skorzystania z oferty organizacji praktyk i
płatnych, letnich staży dla uczniów w swoich przedsiębiorstwach. Dzięki temu wyszkolą potencjalnych
pracowników. Natomiast młodzi ludzie będą mieli możliwość zapoznać się z praktycznymi aspektami
wybranego zawodu oraz nowymi technologiami stosowanymi przez przedsiębiorstwa.
Okres realizacji projektu – 01.05.2013 – 30.09.2015 
Cel – zwiększenie kwalifikacji zawodowych i podniesienie zdolności do zatrudnienia 175 uczniów (55 K i 
120 M) szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt pn. „Ster na eksport” złożony przez BPPT we współpracy z Polskim 

Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

Celem Projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z terenu Parku i z nim współpracujących
poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 110 pracowników z zakresu eksportu i
sprzedaży na JRE, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i Ekologii oraz kompetencji
menedżerskich i językowych.
Okres realizacji projektu – 01.05.2014 – 31.12.2014

Praktyki i staże na terenie BPPT
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Panorama 3D

Dostępna pod adresem: http://www.bppt.pl/3d/

http://www.bppt.pl/3d/
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Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Bogdana Raczkowskiego 11

85-862 Bydgoszcz

tel. +48 52 365 33 10

fax +48 52 365 33 17

www.bppt.pl

biuro@bppt.pl

inwestycje@bppt.pl

kontakt:

Dziękuję za uwagę

http://www.bppt.pl/
http://www.bppt.pl/

