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REGULAMIN
KWIDZYŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO- TECHNOLOGICZNEGO
1.

Regulamin obowiązuje dla całego Kwidzyńskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego utworzonego z udziałem dofinansowania unijnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013, w tym dla terenów inwestycyjnych KPPT przeznaczonych dla inwestorów tam,
gdzie jego zapisy mają zastosowanie.

2.

Regulamin Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego określa sposób i
zasady jego działalności i funkcjonowania .

3.

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny zlokalizowany jest pod adresem Górki
3A i 2B , 82-500 Kwidzyn, Biuro KPPT mieści się pod adresem Górki 3A, 82-500
Kwidzyn.
1.
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
Spółka – należy przez to rozumieć Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o.
( KPPT Sp. z o.o.)
KPPT- należy przez to rozumieć Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny
MŚP – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa zgodnie z definicją określoną w
Rozporządzeniu Komisji ( UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. oraz w rozumieniu
odpowiednich przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
( Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zmianami).
OZE – należy przez to rozumieć Odnawialne Źródła Energii w rozumieniu odpowiednich
przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. 2015,
poz.478)

UE – należy przez to rozumieć Unię Europejską i jej kraje członkowskie
RPO WP – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013.
Innowacja/innowacyjna działalność gospodarcza - należy przez to rozumieć wszelkie
działania w firmie mające na celu wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów,
technologii bądź usług, przy czym są one nowe lub ulepszone przynajmniej z poziomu
wdrażającej je firmy
Klient – strona umowy z KPPT Sp. z o.o. na wynajem powierzchni
Zarządzający – należy przez to rozumieć KPPT Sp. z o.o.
CEO – należy przez to rozumieć Centrum Energii Odnawialnej w KPPT

2.
Cele i działalność KPPT
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

KPPT jest infrastrukturą służącą rozwojowi przedsiębiorczości utworzoną w ramach
projektu ,, Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego z
centrum energii odnawialnej’’ dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WP
2007-2013, w skład której wchodzą obiekty kubaturowe KPPT oraz przyległe do nich
tereny inwestycyjne KPPT.
Działalność KPPT jest obszarem aktywności gospodarczej Spółki KPPT prowadzonej w
zakresie głównej działalności statutowej Spółki polegającej na preferencyjnej lub
nieodpłatnej działalności skierowanej do MŚP.
Działalność KPPT ma na celu przede wszystkim wspieranie rozwoju MŚP, wspieranie
innowacji i nowych technologii, w szczególności z zakresu odnawialnych źródeł
energii oraz pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej i subregionalnej.
Preferencyjna lub nieodpłatna działalność KPPT prowadzona jest na bazie
infrastruktury KPPT.
W ramach działalności KPPT oferowane są dobra i usługi na warunkach i w cenach
preferencyjnych w stosunku do rynkowych, w tym m.in. wynajem powierzchni,
wysokospecjalistyczne usługi informatyczne oraz wybrane usługi promujące i
wspomagające działalność w zakresie OZE.
Działalność KPPT podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, a przedsiębiorcy
funkcjonujący w obrębie KPPT są beneficjentami pomocy publicznej.
Główne obszary działalności KPPT obejmują:
- działalność Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT
- działalność Centrum Energii Odnawialnej z przestrzeniami wystawienniczoszkoleniowymi
- tereny inwestycyjne KPPT
Firmy ulokowane w KPPT muszą spełniać warunki szeroko pojętej innowacyjności.
Działalność każdego z obszarów KPPT prowadzona jest zgodnie i na podstawie
stosownego regulaminu ( Regulamin Inkubatora KPPT, Regulamin CEO, Regulamin
sprzedaży terenów inwestycyjnych KPPT).

3.
Zarządzanie KPPT i organizacja pracy
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Majątek KPPT mieści się w strukturze Spółki i zarządza nim Spółka.
Działalność KPPT jest prowadzona przez wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej
Spółki komórkę zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do
Regulaminu.
Komórką organizacyjną pod nazwą KPPT zarządza Dyrektor KPPT.
Wszelkie zyski z działalności KPPT przeznaczane są na rozwój KPPT i na preferencyjne
oraz nieodpłatne usługi świadczone przez KPPT na rzecz przedsiębiorców.
Zadania w ramach KPPT realizują pracownicy zatrudnieni do ich realizacji.
Dla działalności KPPT Spółka prowadzi odrębną ewidencję księgową i rachunkowość.
Personel do realizacji zadań KPPT zatrudnia Zarządzający.
W KPPT funkcjonuje Recepcja i Biuro KPPT mieszczące się w budynku głównym
czynne w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00.
Pracownikom KPPT przysługuje 15 min. przerwa na posiłek od 11.15 do11.30 lub od
11.30 do 11.45 zorganizowana tak, by w pomieszczeniu zawsze był jeden pracownik.
4.
Oferta KPPT

1.

2.

Oferta KPPT obejmuje następujące usługi:
-wynajem umeblowanych powierzchni biurowych w Inkubatorze
-wynajem umeblowanych i nieumeblowanych powierzchni biurowych w CEO
-zmienne stanowiska pracy typu START -UP
-wynajem powierzchni wdrożeniowo- technologicznych w Inkubatorze
-wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych
-wynajem przestrzeni ekspozycyjnej i wystawienniczej w CEO
-wysokospecjalistyczne usługi informatyczne w DATA CENTER
-usługi promocji
-usługi doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych
-usługi z zakresu otoczenia biznesowego świadczone przez KPPT lub podmioty
usługowe ulokowane w KPPT
-organizowanie współpracy kooperacyjnej z innymi podmiotami
-pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy z ośrodkami naukowymi, badawczymi,
akademickimi
-wirtualne biura
Ponadto KPPT oferuje sprzedaż i inne formy nabywania przez Inwestorów terenów
inwestycyjnych KPPT
Usługi wynajmu powierzchni w Inkubatorze i CEO oferowane są wraz z utrzymaniem
porządku i czystości oraz zapewnieniem bezpieczeństwa, telefonią, dostępem do
Internetu, pomieszczeń socjalnych, sal spotkań, parkingu, mediami, klimatyzacją i
wentylacją.

3.
4.

5.

Oferta usług KPPT będzie aktualizowana i upubliczniana na stronie internetowej
KPPT.
KPPT będzie pozyskiwał środki zewnętrzne, w tym unijne, na projekty związane ze
swoją działalnością, przede wszystkich na rzecz podmiotów ulokowanych w KPPT, w
ramach których usługi na ich rzecz będą nieodpłatne lub tylko częściowo odpłatne.
W przypadku projektów z usługami nieodpłatnymi lub tylko częściowo odpłatnymi
dla przedsiębiorców będzie występowała pomoc publiczna.
5.
Nabór podmiotów do KPPT

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Wszystkim uprawnionym podmiotom zainteresowanym wynajmem powierzchni w
KPPT zostanie zapewniony równy, niedyskryminacyjny dostęp drogą ogłaszania przez
KPPT Sp. z o.o. upublicznianych naborów zgłoszeń do KPPT.
Warunki naboru podmiotów do KPPT wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
są każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Zarządzającego www.kppt.pl
oraz na stronie KPPT www.kppt.pl/projekt/1.5.1
Nabór przeprowadza KPPT Sp. z o.o.
Decyzję w sprawie przyjęcia podmiotu do KPPT podejmuje Zarząd KPPT Sp. z o.o. po
zapoznaniu z rekomendacją Komisji Konkursowej.
Przyjęcie do KPPT jest uzależnione od wielu czynników, w tym m.in. od istnienia
wolnych powierzchni do wynajęcia w KPPT.
Warunki oceny zgłoszeń , rozstrzygnięcia, odwołań wraz z obowiązującymi terminami
oraz sposób ogłaszania wyników naboru oraz warunki podpisania umowy określono
szczegółowo w stosownych regulaminach.
Za moment przyjęcia podmiotu do KPPT uznaje się datę podpisania odpowiedniej
umowy.
Zasady naboru dla wirtualnych biur określa osobny Regulamin.
6.
Stawki i opłaty w KPPT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wynajem powierzchni w KPPT jest oferowany podmiotom uprawnionym zgodnie z
Cennikiem umieszczonym na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl/projekt/1.5.1
Opłaty za wynajem są określane w umowach zawieranych z podmiotami lokującymi
się w KPPT.
Szczegółowy sposób naliczania miesięcznych opłat umownych, składniki tej opłaty
oraz sposób i terminy ich uiszczania określa umowa.
Warunki nieodpłatnego korzystania z Sali spotkań przez podmioty w KPPT określono
w stosownych regulaminach Inkubatora i CEO.
Stawka bazowa służąca do określania preferencyjnych cen wynajmu powierzchni w
KPPT podlega corocznej aktualizacji.
Zmiana stawki wynajmu i stawki eksploatacyjnej nie stanowi zmiany regulaminu
Inkubatora i CEO.

7.
Obowiązki i uprawnienia podmiotów w KPPT
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Podmiotami ulokowanymi w KPPT w wyniku naboru mogą być: firmy technologiczne
rozpoczynające działalność, firmy sektora MŚP chcące rozwijać swoją działalność w
oparciu o wiedzę i nowoczesne technologie, typu ,, start-up’’ ( tworzone) oraz
podmioty wspierające działalność MŚP/ przedsiębiorczości około biznesowej , w
szczególności działające w branży OZE, które spełniły wymagania naboru.
Z każdym z podmiotów w KPPT podpisywana jest umowa określająca warunki
korzystania z usług KPPT, której wzór załączono do regulaminów Inkubatora i CEO.
Wszystkie podmioty w KPPT obowiązuje przestrzeganie regulaminów oraz innych
przepisów obowiązujących w KPPT, w szczególności do bezwzględnego przestrzegania
przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
Podmioty lokowane w KPPT muszą być podmiotami uprawnionymi do uzyskania
pomocy publicznej - w formie de minimis.
Podmiotom ulokowanym w KPPT będą wydawane zaświadczenia o udzielonej
pomocy de minimis.
Wszystkie podmioty w KPPT zobowiązane są do dbania o bezpieczeństwo i
utrzymanie porządku, w tym na terenie części wspólnych KPPT, takich jak
pomieszczenia socjalne, klatki schodowe, korytarze, szatnie, łazienki, sale spotkań,
windy.
Podmioty ulokowane w KPPT opuszczają KPPT w przypadku wygaśnięcia umowy,
wypowiedzenia umowy, zgodnie z zapisami umowy, przez jedną ze stron umowy bądź
na zasadzie porozumienia stron.
Szczegółowe warunki opuszczania KPPT przez podmioty w nim ulokowane określają
regulaminy Inkubatora i CEO oraz indywidualne umowy z Klientami.
Po upływie umownego terminu pobytu w KPPT podmiot ma prawo zawnioskować do
zarządu Spółki o przedłużenie umowy.
Podmiot w KPPT zobowiązany jest do informowania Zarządzającego o wszelkich
zmianach mogących oddziaływać na warunki umowne pobytu w KPPT, w tym w
szczególności mających wpływ na możliwość udzielania pomocy publicznej de
minimis.
Podmioty ulokowane w KPPT mają prawo do korzystania z wyposażenia
wynajmowanych pomieszczeń oraz z pomieszczeń wspólnych udostępnionych przez
KPPT do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz na warunkach określonych w
odrębnych umowach, na równych prawach z innymi podmiotami wynajmującymi
powierzchnie w KPPT oraz w sposób umożliwiający swobodne i zwyczajowe
korzystanie z nich przez pozostałe podmioty.
Jakiekolwiek szkody powstałe na majątku KPPT z winy wynajmujących są usuwane na
ich koszt.
Podmioty ulokowane w KPPT, ich goście i kontrahenci mają prawo do korzystania z
drogi dojazdowej do KPPT ( wewnętrznej) od drogi wojewódzkiej 521 KwidzynPrabuty zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z nieodpłatnego korzystania z miejsc
parkingowych KPPT, jeżeli miejsca te będą w danym momencie dostępne.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

Nieodpłatne miejsce parkingowe może być , za dodatkową odpłatnością,
zarezerwowane dla klienta na podstawie osobnej umowy. Zarezerwowane w ten
sposób miejsce parkingowe pozostaje miejscem parkingowym niestrzeżonym.
Za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego udzieloną na pisemny wniosek, podmiot
ma prawo do umieszczania w obrębie KPPT własnych znaków firmowych i reklam w
miejscach do tego przeznaczonych.
Podmiot ulokowany w KPPT ma prawo do korzystania z adresu KPPT i powoływania
się na przynależność do KPPT, jednakże bez prawa zaciągania jakichkolwiek
zobowiązań w imieniu KPPT.
Podmioty w KPPT są odpowiedzialne za zamykanie na klucz wynajmowanych
pomieszczeń oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.
Klient ulokowany w KPPT uzyskuje dostęp do wynajmowanych pomieszczeń
biurowych przez całą dobę na warunkach określonych w umowie.
Klient opuszczający KPPT pozostawia wynajmowane pomieszczenie w stanie nie
gorszym w odniesieniu do stanu, w jakim je zastał w chwili wynajmowania
potwierdzonym protokolarnie.
8.
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

W przypadku wystąpienia kolizji lub rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem
a umową zawartą z Klientem KPPT, pierwszeństwo mają zapisy umowy.
Wszelkie informacje poufne dotyczące podmiotów ulokowanych w KPPT będące w
posiadaniu pracowników KPPT są objęte tajemnicą handlową.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2015 r. Zmiany regulaminu będą ogłaszane
na stronie internetowej Zarządzającego, a informacja o zmianach będzie
przekazywana do podmiotów ulokowanych w KPPT.

Załączniki:
Struktura organizacyjna KPPT Sp. z o.o.

Zatwierdzam

